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BIULETYN DLA DZIECI
POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
W ANGLII I WALII

Pierwsze czytanie:

Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Psalm responsoryjny:

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Hbr 10,5-10 Chrystus przychodzi spełnić wolę
Ojca
Łk 1,39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego
Mesjasza

Drugie czytanie:
Ewangelia:

MODLITWA
TYGODNIA

Odliczam dni do
Świąt Bożego Narodzenia,
pomagam w zakupach,
sprzątaniu i gotowaniu,
a wszystko wokół
kolorów nabiera.
Ja jednak
ciągle marzę,
że kiedy
opowiemy historię
O Chrystusie i
jego rodzinie,
Zwyczajne życie
przyblednie
i niebiosa zstąpią
na ziemię.

WIENIEC ADWENTOWY

Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych
jest wieniec adwentowy. Zwyczaj umieszczania w domu
zielonego wieńca z czterema świeczkami zrodził się we
wschodnich Niemczech. Wywodzi się on z symboli światła,
które występowały w folklorze przy końcu listopada i na
początku grudnia. Chrześcijanie przechowali i utrzymali wiele
z tych symboli światła i nadali im ewangeliczną interpretację.
Dlatego wskazanym jest, aby w każdej rodzinie
chrześcijańskiej został umieszczony i pobłogosławiony wieniec adwentowy.
Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: świerk
srebrzysty, jodła pospolita, daglezja zielona lub też sosna zwyczajna. Wieniec może
być również wykonany z liści laurowych lub mahoniowych. Wieńce adwentowe
możemy już nabyć w sklepach, lepiej jednak będzie, gdy wykonamy je sami.
Wykonanie jest bardzo proste. Na kole drucianym o średnicy 20-40 cm
przymocowujemy zielone gałązki lub liście, a następnie umieszczamy w tak
wykonanym wieńcu cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe, które
najczęściej są koloru szat liturgicznych poszczególnych niedziel, tzn. trzy koloru
fioletowego i jedna koloru różowego (III niedziela zwana jest „Gaudete" od
pierwszych słów antyfony na wejście w czasie liturgii Mszy św.; Flp 4,4.5 ). Świece
mogą być również koloru czerwonego lub innego wyrażającego radość oczekiwania.
Tak przygotowany wieniec może być umieszczony na tacy i ustawiony na stole lub
zawieszony na czterech wstążkach u sufitu. Świece w wieńcu mogą palić się w czasie
modlitwy rodziny, a także w czasie wspólnych spotkań i posiłków.

CHOINKI (Legenda Mazurska)

Dawna legenda głosi, że niegdyś Pan Jezus rozkazał aniołom, by udali się na ziemię i
wynaleźli drzewo, które przystrojone orzechami, piernikami i świeczkami, radowałoby
nie tylko małe dzieci, ale i rozpogadzało serca dorosłych ludzi. Aniołowie z pokorą
wysłuchali rozkazu. Udali się na Mazury, bo tu najwięcej lasów!
Pierwszym drzewem, które napotkali, była brzoza, ale że łozami jej wymierzano
niegdyś karę cielesną, nie została wybrana.
Później spotkano wierzbę. Nie mogła ona dostąpić zaszczytu uczestniczenia w
obchodzie Narodzenia Dzieciątka, bo przecież na jej gałęziach obwiesił się Judasz.
To samo spotkało osikę, bo ona jedna nie oparła się, gdy robiono z niej krzyż na mękę
Zbawiciela. Ze wstydu teraz drży podczas największej ciszy.
„To może lipę wybierzemy” odezwał się po chwili drugi anioł.
„Ma wdzięk, powagę, jest piękna, zdobi dziedzińce zamków
i klasztorów.” „Ale także jest pospolita na cmentarzach; w
dniu radosnym przypominać o śmierci!”

Oczy wszystkich zapłonęły blaskiem gwiazd, a z ust wydarł
się wyraz uwielbienia; dziwili się trwałości zieleni igieł
skromnego drzewa, woni balsamicznej.
„Znaleźliśmy, czegośmy szukali!” odezwali się Aniołowie.
Odtąd świerk będzie zwiastunem radości dla dzieci w
rocznicę narodzin Pana! Pan Jezus pochwalił ich wybór.
Na Prawach Rękopisu

kontakt: iskierka@parafialeeds.org.uk

For Private Circulation Only

