LITURGICZNE INICJACJE ADWENTOWE : DZIEŃ 5 – czwartek po I ndz Adwentu

CEREMONIAŁ UROCZYSTY: Uroczyste wprowadzenie figur świętych
aniołów i „korzenia Jessego”.
1. Przygotowanie do wprowadzenia figur świętych aniołów.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.
Z Ewangelii św. Łukasza: Łk 2,13-15
I zaraz przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które
wysławiały
Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili do siebie: „ Chodźmy do
Betlejem i zobaczmy to, co się stało, a co nam Pan oznajmił”.
Z księgi Nehemiasza: Ne 9,6
Ty, Panie jesteś jedyny.
Ty uczyniłeś niebiosa,
niebiosa niebios i całe ich wojsko;
ziemię i wszystko, co na niej;
morza i wszystko, co w nich.
Ty ożywiasz to wszystko,
a wojsko niebios oddaje Ci pokłon.

Z księgi Psalmów: Ps 148, 2-6
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
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„Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki
Jego Maryi wraz z tajemnicami Starego Przymierza”, A.K.Emmerich, str. 22

STWORZENIE ŚWIATA - UPADEK ANIOŁÓW

Najpierw widziałam przestwór pełen światłości; a w tym przestworze, jako kulę jeszcze
bardziej lśniącą, podobną do słońca i leżącą w słońcu, widziałam — tak mi się zdawało
— jedność w Trójcy. Nazwałam to wszystko zgodą, a widziałam z niej jakoby skutek;
wtem powstały pod ową kulą jakoby w sobie leżące jasne koła, pierścienie i chóry
aniołów, niezmiernie jaśniejących, potężnych i pięknych. To morze światłości leżało
jakoby słońce pod owym wyższym słońcem (…). Najpierw wszystkie, przejęte
uwielbieniem dla Boga, nie posiadały się od rozkoszy i radości (…).

Z Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły:
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Po czytaniu Pisma świętego i innych tekstów wnosimy figury świętych aniołów do szopki
adwentowej śpiewając pieśni:

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
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2. Przygotowanie do wprowadzenia „korzenia Jessego” (kawałek korzenia z drzewa).
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.
Z księgi Izajasza: Iz 11, 10
W tym dniu korzeń Jessego
stać będzie jako znak dla ludów!
Do niego narody się zwrócą o radę,
a miejsce jego odpoczynku będzie pełne chwały.

Z księgi Izajasza: Iz 2, 3
Wiele ludów przyjdzie i powie:
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana,
do świątyni Boga Jakuba!
On nas nauczy dróg swoich,
abyśmy chodzili Jego ścieżkami!”
Bo z Syjonu wyjdzie nauka
i słowo pana z Jeruzalem.
Po czytaniu Pisma świętego wnosimy „korzeń Jessego” do szopki adwentowej śpiewając pieśń:
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