LITURGICZNE INICJACJE ADWENTOWE : DZIEŃ 11 – środa po II ndz Adwentu

CEREMONIAŁ UROCZYSTY: Uroczyste wprowadzenie figury
św. Jana Chrzciciela i łańcucha.
1. Przygotowanie do wprowadzenia figury św. Jana Chrzciciela.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.

Z Ewangelii św. Jana: J 1, 6-8
Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

Z Ewangelii św. Łukasza: Łk 1, 76-80
A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,
bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki litości serdecznej Boga naszego.
Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,
by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju».
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się
przed Izraelem.
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Z Orędzi na Czasy na Czasy Ostateczne:

Po czytaniu Pisma świętego i innych tekstów wnosimy figurę św. Jana Chrzciciela do szopki
adwentowej śpiewając pieśń:
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2. Przygotowanie do wprowadzenia łańcucha.
Czytanie Pisma świętego i innych tekstów.

Z listu św. Pawła do Rzymian: Rz 6, 6-7
To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim
ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się
wolny od grzechu.

Z Ewangelii św. Jana: J 8, 34-36
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech,
jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na
zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Z księgi Mądrości: Mdr 10, 15-21; 11, 1-4
Mądrość wyzwala Izraela
Ona wyrwała lud święty, plemię nienaganne,
spośród narodu ciemięzców.
Wstąpiła w duszę Sługi Pańskiego,
w znakach i cudach groźnym władcom się przeciwstawiła.
Oddała świętym zapłatę ich trudów,
powiodła ich drogą cudowną
i stała się im za dnia osłoną,
a światłem gwiazd wśród nocy.
Przeprawiła ich przez Morze Czerwone,
przeprowadziła poprzez wody mnogie,
a wrogów ich potopiła
i wyrzuciła z głębin otchłani.
Wzięli więc sprawiedliwi łupy z bezbożnych
i opiewali, Panie, święte imię Twoje,
i sławili zgodnie zwycięską Twą rękę.
Mądrość bowiem otworzyła usta niemych
i głośnymi uczyniła języki niewprawnych.
Poszczęściła ich dziełom przez ręce świętego Proroka:
przebyli bezludną pustynię
i rozbili namioty w miejscach niedostępnych.
Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów.
Wołali do Ciebie, gdy byli spragnieni, i otrzymali wodę z litej skały,
w pragnieniu ochłodę - z kamienia twardego.
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Z księgi Jeremiasza: Jr 30, 10-11
Ty się jednak nie bój,
sługo mój Jakubie
- wyrocznia Pana i nie lękaj się, Izraelu,
bo Ja cię wybawię z dalekiej ziemi,
twoje potomstwo z kraju jego wygnania.
Powróci Jakub i będzie zażywał
nie zmąconego niczym pokoju,
a nikt go nie będzie trwożył.
Ja bowiem jestem z tobą
- wyrocznia Pana by cię wybawić.
Zgotuję zagładę wszystkim narodom,
między którymi cię rozproszyłem,
ciebie zaś nie wyniszczę.
Ukarzę cię jednak sprawiedliwie
i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie»

Po czytaniu Pisma świętego wnosimy łańcuch do szopki adwentowej śpiewając pieśń:
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