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NADZIEJA JAKO OCZEKIWANIE I PRZYGOTOWANIE KRÓLESTWA BOśEGO 
Audiencja generalna. 2 grudnia 1998 

1. Duch Święty jest źródłem «nadziei, która nie może zawieść». W tym świetle, pra-
gniemy dziś przeprowadzić głębszą refleksję nad sensem chrześcijańskiej nadziei w okresie 
oczekiwania i przygotowania nadejścia Królestwa Bożego w Chrystusie na końcu czasów.  

2. Nadzieja na ostateczne nadejście Królestwa Bożego, podobnie jak dzieło prze-
miany świata w świetle Ewangelii, mają w rzeczywistości jedno i to samo źródło w eschatolo-
gicznym darze Ducha Świętego. Będąc «zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na 
odkupienie», wzbudza On tęsknotę za pełnym i ostatecznym życiem z Chrystusem, a jedno-
cześnie obdarza nas mocą, byśmy rozpowszechniali po całej ziemi zaczyn Królestwa Boże-
go. 

Jest to w pewnym sensie antycypowana realizacja Królestwa Bożego pośród ludzi 
dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. W Nim to, w Słowie Wcielonym, umarłym i zmartwych-
wstałym dla nas, niebo zstąpiło na ziemię, a ziemia w Jego uwielbionym człowieczeństwie 
wstąpiła do nieba. Zmartwychwstały Jezus jest obecny pośród swego ludu oraz w sercu ludz-
kiej historii. Za pośrednictwem Ducha Świętego napełnia sobą tych, którzy w wierze i miłości 
otwierają się przed Nim, co więcej, stopniowo ich przemienia, czyniąc uczestnikami swego 
uwielbionego życia. Dlatego wierzący są powołani, by dawać w świecie świadectwo Chrystu-
sowemu zmartwychwstaniu i jednocześnie budować nowe społeczeństwo. 

3. Najwspanialszym znakiem sakramentalnym ostatecznych rzeczywistości (7) jest 
Eucharystia. Zmartwychwstały Pan jest rzeczywiście obecny w Eucharystii, a w Nim ludzkość 
i wszechświat otrzymują pieczęć nowego stworzenia. W Eucharystii możemy zakosztować 
ostatecznych rzeczywistości, a świat zaczyna być tym, czym będzie po ostatecznym przyjściu 
Pana. 

Eucharystia, szczyt życia chrześcijańskiego, kształtuje nie tylko osobiste życie chrze-
ścijanina, lecz również życie wspólnoty kościelnej oraz w pewnym stopniu całego społeczeń-
stwa. Lud Boży czerpie bowiem z Eucharystii boską energię, która pozwala mu głęboko prze-
żywać komunię miłości wyrażaną i realizowaną przez uczestnictwo w jednym stole. Następ-
stwem tego jest pragnienie, by w duchu braterstwa dzielić się również dobrami materialnymi, 
wykorzystując je do budowania Królestwa Bożego. W ten sposób Kościół staje się «chlebem 
łamanym» dla świata - dla ludzi, pośród których żyje, zwłaszcza dla najbardziej potrzebują-
cych. Celebracja eucharystyczna jest źródłem wielorakich dzieł miłosierdzia i wzajemnej po-
mocy, działalności misyjnej i różnych form świadectwa chrześcijańskiego, dzięki którym po-
magamy światu w zrozumieniu powołania Kościoła zgodnie z Bożym zamysłem.  

Podtrzymując w Kościele żywą świadomość powołania, które każe mu nie ulegać 
mentalności dzisiejszego świata i żyć w oczekiwaniu na Chrystusa, «dopóki On nie przyj-
dzie», Eucharystia wskazuje Ludowi Bożemu drogę oczyszczania i doskonalenia różnych 
form ludzkiej działalności, zanurzając je w paschalnym misterium krzyża i zmartwychwstania. 

Orędzie nadziei przekazywane przez wspólnotę chrześcijańską powinno być zaczy-
nem zmartwychwstania przenikającym zwłaszcza działalność kulturalną, społeczną, ekono-
miczną i polityczną wiernych świeckich. 

Jan Paweł II 
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Dzień 
    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob. 1-4    

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.– RORATNIA 

Nd. 5 II NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. ODWIEDZINY ŚW. MIKO-

ŁAJA 
1130 msza św.  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 8 i 10   1800 msza św.- RORATNIA 

Nd. 12 III NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Cz. 13-16   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 15,17    1800 msza św.- RORATNIA 

Sob. 18  ROZPOCZĘCIE  
REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 
1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 19 IV NIEDZIELA  
ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  
REKOLEKCJI 

930 msza św. spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie dla kandy-
datów do bierzmowania 

Po.-Cz. 20-23   1800 msze św.  

Śr. 22   1800 msza św.- RORATNIA 

Pi. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 
2400 msza św. 

So. 25  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Czw. 27-30  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

1800 msze św.  

Pi. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZOWE-
GO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

Śr. 8  UROCZYSTOŚĆ NIEPO-
KALANEGO POCZĘCIA 

1800 msza św.  

Nd. 26 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY 

 930 msza św.   
1130 msza św.  
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Bajka nie bajka…..  

Mały srebrzystowłosy anioł 
 
Mały anioł o srebrnych włosach miał kłopoty. Był tak niegrzeczny, że Święty Piotr wezwał 
go do siebie. - Podejdź tutaj nicponiu - powiedział. - Coś mi się zdaje, że nie rozumiesz, 
że u nas w Niebie każdy ma coś do roboty, zwłaszcza teraz, w święta. Każdy z nas musi 
uszczęśliwić kogoś na Ziemi. - Święty Piotr spojrzał surowo i dodał: "Jednak ty byłeś tak 
leniwy, że nie możesz u nas zostać. Leć na Ziemię i spraw, żeby ktoś był szczęśliwy. 
Dopiero wtedy będziesz mógł wrócić do Nieba". 
I oto mały anioł znalazł się za bramą niebios. Zastanawiał się, co właściwie ma począć. 
Sfrunął na Ziemię, gdzie wszystko było pokryte miękkim, puszystym śniegiem. Aniołkowi 
było bardzo zimno w cieniutkiej koszulce. Pierwszą istotą, jaką napotkał, był zając, który 
grzecznie powiedział: "Dzień dobry!" Mały anioł chciał właśnie odpowiedzieć, gdy wtem 
usłyszał stukot kopyt i dźwięk dzwonka u sań. To był Święty Mikołaj jadący swoimi sania-
mi. Kiedy Święty Mikołaj dostrzegł małego anioła, zatrzymał sanie i zapytał: "Co ty tu 
robisz na Ziemi?" Anioł spuścił ze wstydu głowę i przyznał się, że był w Niebie niegrzecz-
ny i leniwy.- Aha, leniwy - powiedział Święty Mikołaj. - No to chodź ze mną, pomożesz mi 
dzisiaj w nocy. Wsiadaj do sań! No i Święty Mikołaj zabrał małego anioła do sań i poje-
chali. Jechali dość długo, aż sanie raptownie zatrzymały się. Święty Mikołaj jadący swo-
imi saniami. 

Pokoloruj obrazek 
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Potem opróżnił swój worek, w którym były choinkowe ozdoby, i anielskie włosy. 
- Może zechciałbyś mi pomóc przy ubieraniu choinek? - zapytał Święty Mikołaj. 
- Och, chętnie - odpowiedział radośnie mały anioł. 
- Cieszę się - powiedział Święty Mikołaj. - Ponieważ jestem wyższy od ciebie, będę 
ubierał choinkę od góry, a ty od dołu. No i Święty Mikołaj i aniołek razem ubierali 
drzewka, zawiesili też na nich małe prezenty. 
Wkrótce wszystkie ozdoby i anielskie włosy znalazły się na choince. Święty Mikołaj 
ruszył w dalszą drogę, aby przywieźć większe prezenty, obiecał też małemu anioło-
wi, że go zabierze po powrocie. Wtedy aniołek odkrył, że jedno maleńkie drzewko 
nie zostało jeszcze przystrojone. Co robić? Nagle wpadł na wspaniały pomysł! Miał 
przecież złote gwiazdki na swojej koszulce! Pozrywał je i zawiesił na gałęziach 
drzewka.—- Co by tu jeszcze dołożyć? Ależ oczywiście! Pasemka swoich cudow-
nych srebrzystych włosów! Ustroił nimi drzewko - a kiedy już skończył, wyglądało 
naprawdę pięknie. Nawet zwierzęta wyszły z lasu, by je podziwiać! Święty Mikołaj 
wrócił, a gdy zobaczył, czego dokonał mały anioł, bardzo go chwalił.  
- To był wspaniały pomysł - rzekł. - Teraz musimy wszystkie drzewka zawieźć do 
wioski. Może znajdzie się tam ktoś, kto weźmie twoją choinkę. 
Potem Święty Mikołaj wraz z małym aniołem wsiedli do sań i ruszyli przez zaśnie-
żone pola. W oddali pojawiły się migocące światła domów. Święty Mikołaj wjechał 
saniami na plac pośrodku wsi i rozdawał prezenty. Anioł zwijał się i pomagał jak 
umiał najlepiej. Przyszła wreszcie kolej i na choinkę tak pięknie przyozdobioną jego 
własnymi srebrnymi włosami i gwiazdkami z jego koszulki. Wziął drzewko i poniósł 
je w dół ulicy, do domku, gdzie mieszkało troje dzieci. Dzieci właśnie pomagały 
mamie myć naczynia, kiedy anioł cichutko, na paluszkach wślizgnął się do domu, 
postawił choinkę i położył pod nią prezenty. Wymknął się z domu, podfrunął pod 
okno i zajrzał do środka. Widział, jak dzieci wyszły z kuchni, zobaczyły choinkę, a 
potem uszczęśliwione radośnie śpiewały i tańczyły wokół drzewka. Krzyczały: 
"Jaka piękna!" i "Kto ją nam przyniósł?" Anioł uśmiechnął się - był szczęśliwy. Po-
śpieszył do Świętego Mikołaja. 
- Czy mogę cię dokądś zawieźć - zapytał Święty Mikołaj.  
- Tak, bardzo proszę - odpowiedział aniołek. - Zawieź mnie, proszę, do lasu, tam 
gdzie cię spotkałem. Muszę wracać do Nieba.  
- Dobrze - powiedział Święty Mikołaj i ściągnął lejce. - Bardzo dziękuję ci za po-
moc. Postaram się, aby Święty Piotr dowiedział się o tym. 
- Bardzo dziękuję! Do widzenia! - zawołał mały anioł i znikł w ciemnościach nocy. 
Kiedy mały anioł wrócił do Nieba, Święty Piotr oczekiwał go w bramie. Popatrzył 
srogo i powiedział z wyrzutem: "Co ty z siebie zrobiłeś? Spójrz na swoje włosy! A 
gdzie podziały się twoje złote gwiazdki?" Gdy mu aniołek opowiedział, co stało się 
z jego włosami i złotymi gwiazdkami, Święty Piotr bardzo się ucieszył. - Właściwie 
teraz możesz wrócić do Nieba! - orzekł. 
 
Święty Piotr był tak uradowany postępkiem małego anioła, że podarował mu nowe 
złote gwiazdki. Starsze anioły przyszyły mu je do koszulki. A srebrne włosy wkrótce 
przecież odrosną! 

 

Fragment książki "Wesołe Boże �arodzenie" 
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Adwent 
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczy-
na się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy 
przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Obejmuje 
cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku 
liturgicznym. 
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów: 
1Czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w 
chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 
2,Czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której 
wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.Czytanie tego okresu obrazują tęskno-
tę za wyczekiwanym Mesjaszem.  
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i 
hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał zanim zaistniała stała data świąt Narodzenia 
Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV w. W Hiszpanii pierwsze 
wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane 
mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w 
tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili 
się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał tam charakter pokutny i asce-
tyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. w Galii bi-
skup Tours, Perpetuus, wprowadził obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w ciągu 
trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie 
okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej poło-
wie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Naro-
dzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czy-
tań i formularzy, bez praktyk pokutnych. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (koniec VI w.) 
Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przy-
gotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Ad-
went nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na osta-
teczne przyjście Chrystusa. W XIII w. Adwent obowiązuje w już w całym Kościele, do czego 
przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie. 
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których 
życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna, m.in. Ma-
ryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. 
Adwent to czas radosnego ocze-
kiwania na spotkanie z Panem i 
przygotowania się do niego 
przez pokutę i oczyszczenie. 
Dlatego Kościół zachęca do 
udziału w rekolekcjach, przystą-
pienia do sakramentu pokuty i 
pojednania. W zatwierdzonej 
niedawno nowej wersji przyka-
zań kościelnych nie ma już zapi-
su o zakazie zabaw hucznych w 
czasach pokuty. Adwent nie jest 
w sensie ścisłym czasem poku-
ty, tak jak na przykład Wielki 
Post. Ma on bowiem charakter 
radosny. 
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Zwyczaje adwentowe 
Roraty i świeca roratnia 
Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu 

Mszy św. w okresie Adwentu: "Rorate coeli de super... (niebiosa rosę spuśćcie nam z gó-
ry...)". W Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII w. Według zachowanych 
dokumentów Msza św. roratnia gromadziła liczne rzesze wiernych w katedrze wawelskiej. 
Wszystkie stany państwa (król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszcza-
nie i chłopi, kolejno zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika wypowiadając 
słowa: "jestem gotowy na sąd Boski". Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej 
tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery świece zapalane w ko-
lejne tygodnie Adwentu.Świeca roratnia (zwana też roratką) jest jeszcze jednym ważnym 
symbolem w naszej liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona często niebieską wstęgą, przypo-
mina nam postać Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym przykładem gotowości 
na przyjęcie oczekiwanego Mesjasza.   

Wieniec adwentowy: Świece oczekiwania 
Pomysł pastora Wicherna 12 września 1833 roku ewangelicki teolog i działacz 

społeczny z Hamburga, pastor Johann Hinrich Wichern (1808-1881) otworzył w swym ro-
dzinnym mieście szkołę-przytułek dla sierot i nazwał ją Das Rauhe Haus. Było to pierwsze z 
jego dzieł charytatywnych. Potem Wichern zasłynął bowiem z organizowania tzw. misji we-
wnętrznej w Kościele ewangelickim i stworzył wiele podobnych instytucji.  
Pastor bardzo troszczył się o wychowanie swych podopiecznych. Chciał, by dzieci czuły się 
jak w rodzinie. W Adwencie 1839 r. wpadł na pomysł, jak zmienić wystrój świetlicy, by wpro-
wadzić nastrój sprzyjający modlitwie. Sporządził szczególny wieniec. Na obrzeżu koła o 
średnicy 2 metrów umieścił 24 małe świeczki. Każda miała być zapalana w kolejny zwyczaj-
ny dzień Adwentu. Wokół tego wieńca podopieczni pastora gromadzili się codziennie na 
wspólne spotkania i śpiewy. Początkowo ozdabiano zielenią tylko ściany sali. Potem zmiast 
ścian przystrajano wieniec. Szkoła Wicherna (nazwana obecnie jego imieniem) istnieje do 
dziś, rozrosła się zresztą znacznie. Nie jest już przytułkiem lecz zespołem szkół ewangelic-
kich. Pastor natomiast swój pomysł przenosił do innych niemieckich miast. W Adwencie 
zapraszał ludzi na coniedzielne rozważania. Dlatego zmienił trochę wygląd wieńca. Zamiast 
24 świec umieszczał tylko cztery, oznaczające cztery niedziele Adwentu. Zwyczaj sporzą-
dzania wieńca adwentowego (niem. Adventkranz) rozprzestrzenił się bardzo szybko w ca-
łych Niemczech, również w części katolickiej, a wkrótce potem na całym świecie.  
              Korzenie pogańskie czy żydowskie? 

Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego jest więc stosunkowo nowy, choć 
jego korzenie tkwią prawdopodobnie w starogermańskich obrzędach pogańskich. W środku 
zimy na okręgu z zielonych gałęzi, symbolizującym słońce, zapalano ogień na znak nadziei, 
że przyjdzie wiosna i słońce znów zaświeci mocniej. Nie wiadomo jednak, czy dla ks. Wi-
cherna inspiracją był ten stary zwyczaj, czy też judaistyczne, trwające osiem dni święto 
Chanuka. Każdego dnia tego święta zapala się kolejną świecę na ośmioramiennym świecz-
niku. Podobna zasada, zapalania kolejno o jedną świecę więcej, obowiązuje w wieńcu ad-
wentowym.. 

Symbolika wieńca 
Wieniec adwentowy ma dość rozbudowaną symbolikę. W wielu krajach przestrze-

ga się zasady, by trzy świece były fioletowe, a jedna (trzecia niedziela Adwentu) różowa, co 
odpowiada barwom liturgicznym tego okresu. Świece ustawione są na kole. Kształt ten 
oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma początku ani końca. Koło sporządzone jest z gałęzi 
roślin wiecznie zielonych, czyli przeważnie z drzew iglastych – sosny czy świerku. Ma to 
oznaczać życie wieczne, jakie daje nam Chrystus. I wreszcie samo zapalanie świeczek 
wiąże się z tym, że Zbawiciel sam nazywał siebie "światłością świata". Mówi o tym Ewange-
lia wg św. Jana Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale 
będzie miał światłość żywota (J. 8,12). 



 

 

7 

Roraty 
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP 
(8 grudnia), odprawiane są Roraty. Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, 
odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni czę-
sto śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). Najstarsze 
ślady Rorat w polskiej tradycji pochodzą z XII w. W XVI w. były powszechnie znane w ca-
łym kraju. W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symboli-
zuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają 
się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z 
nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia 
(chociaż wyłącznie podczas Rorat). 

Polskie zwyczaje adwentowe 
Adwent, szczególnie polski, był bogaty w zwyczaje religijne. Od XII w. znana jest 

w Polsce adwentowa Msza św. ku czci Matki Bożej, zwana roratami. Podczas tej Mszy pali 
się dodatkową, niegdyś siódmą, świecę symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda 
zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat światła słonecznego, prawdziwej Światło-
ści, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwykle, w terenie wiejskim, udawano się na roraty 
pieszo, we wspólnocie, ze śpiewem. Również cały Adwent starano się przeżywać we 
wspólnocie nie tylko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Na wsi zbierano się na wspólne przę-
dzenie, darcie pierza, naprawę ubrania, uprzęży itp. Przy okazji tych spotkań odmawiano 
modlitwę różańcową, śpiewano pieśni adwentowe, a także pieśni o tematyce obyczajowej, 
które przekonywały swoją treścią o potrzebie życia godnego, zgodnego z Bożymi przyka-
zaniami. Owe pieśni pouczały, że złe postępowanie jest karane przez Boga lub przez tzw. 
los, a życie dobre, pobożne i piękne będzie nagrodzone. W adwentowe wieczory czytano 
we wspólnocie rodzinnej i sąsiedzkiej Pismo Święte, żywoty świętych, podręczniki z ducho-
wości katolickiej, a także z polskiej literatury klasycznej, jak powieści Sienkiewicza, Kra-
szewskiego, utwory Mickiewicza i inne. Młodzież w tym czasie przygotowywała szopki i 
gwiazdy do chodzenia po kolędzie. Robiono próby do inscenizacji Herodów lub Jasełek. 
Pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem stanąć z dobrymi uczynkami, dlatego 
starano się podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, szczególnie ludziom starszym i 
biednym. Pięknym zwyczajem była na wsi tzw. szara godzina. Pod wieczór, gdy już skoń-
czono codzienne zajęcia gospodarskie, gdy robiło się szaro, coraz ciemniej, wszyscy do-
mownicy: dziadkowie, rodzice, dzieci, zbierali się w kuchni, najlepiej w pobliżu płyty. Nie 
palono jeszcze lampy. Rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiano się nad nim, nie 
brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczególnie dziadkowie, opowiadali dzieciom, wnu-
kom, jak to było dawniej, jakie były tradycje, zwyczaje; przypominali też dzieje naszej Oj-
czyzny.  

W tak krótkim tekście nie można wiele powiedzieć. 
Oczywiście, nie da się cofnąć czasu. Warto jednak-
że z dawnej tradycji kultywować niektóre piękne 
zwyczaje, jak nasz żywy udział w roratach; trzeba 
skorzystać z rekolekcji adwentowych, sakramentu 
pokuty i pojednania, przystąpić do Stołu Pańskiego. 
Możemy też we wspólnocie rodzinnej śpiewać pie-
śni adwentowe, razem modlić się i czytać Pismo 
Święte lub inne cenne książki religijne i na ich te-
mat rozmawiać. Warto też jest wyciszyć się i w ad-
wencie uczynić więcej dobrego niż to zwykle czyni-
my.  
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Diagnoza pedagogiczna 
Jako pierwsze objawy dysleksji powinien dostrzec nauczyciel – wychowawca. 

Szczególnie bacznej obserwacji pedagogicznej powinny być poddane – już na etapie 
wychowania przedszkolnego – tzw. dzieci ryzyka dysleksji, wskazane przez nauczycieli 
klas „0”. Analizy objawów specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu ucznia klasy 1-3 
powinien dokonać nauczyciel-wychowawca, zaś w klasach starszych – takiej analizy po-
winni dokonać przede wszystkim nauczyciel języka polskiego i pedagog szkolny.  

Diagnoza logopedyczna 
Specyficzną formą diagnozy pedagogicznej jest konsultacja logopedyczna. Lo-

gopedia jest bowiem tym działem pedagogiki, który zajmuje się kształtowaniem prawidło-
wej mowy dziecka, oceną poziomu mowy na poszczególnych etapach, zapobieganiem 
powstawaniu wad wymowy, reedukacją oraz korekcją (likwidacją) błędów w mówieniu, a 
także nauczaniem mowy. Jak najwcześniejsze wykrycie i usunięcie wad wymowy zapew-
nia dzieciom ryzyka dysleksji dużo łatwiejszy start szkolny. 

Diagnoza psychologiczna 
Badanie psychologiczne ma na celu poznanie i opis poszczególnych wskaźni-

ków funkcji psychicznych dziecka. Zawierać też powinno określenie cech jego osobowo-
ści oraz charakterystykę reakcji emocjonalnych. Ważna jest również ocena skuteczności 
oddziaływań środowiskowych. W przypadku dzieci dyslektycznych szczególnie istotna 
jest precyzyjna diagnoza ogólnej sprawności intelektualnej. Wiadomo jest bowiem, że 
dość często mylono specyficzne trudności w nauce z globalnym upośledzeniem umysło-
wym.  

Diagnoza medyczna 
Wielu naukowców i praktyków uważa, iż diagnoza dziecka dyslektycznego po-

winna rozpoczynać się od specjalistycznego rozpoznania medycznego. Pierwsze bowiem 
hipotezy dotyczące etiologii dysleksji powstały w wyniku klinicznych doświadczeń z doro-
słymi z wrodzonymi uszkodzeniami mózgu. Aby postawić kompleksowo diagnozę me-
dyczną, lekarz prowadzący musi niekiedy skorzystać z konsultacji lekarzy różnych spe-
cjalności, głównie: okulisty, laryngologa, foniatry (głos), audiologa (zmysł słuchu), orto-
donty, neurologa – psychiatry dziecięcego.  

Połączenie tych diagnoz kończy się opracowaniem wielospecjalistycznej opinii 
(orzeczenia) o badanym. Szkoła takiej opinii potrzebuje głównie dla ukierunkowania pra-
cy nauczyciela w klasach młodszych; a w klasach starszych – głównie dla polonisty, wy-
chowawcy, a czasem nauczycieli innych przedmiotów (języków obcych, matematyki, wy-
chowania fizycznego) w celu pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Może mieć ona 
formę zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii), oraz innych zajęć o charakterze tera-
peutycznym. Szkoły stosownie do posiadanych środków finansowych i w porozumieniu z 
kuratorium oświaty mogą organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem 
ich potrzeb rozwojowych. Takie zajęcia mogą prowadzić jedynie nauczyciele posiadający 
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. O pomyślności takiej terapii można mó-
wić wyłącznie na etapie kształcenia podstawowego począwszy od klas przedszkolnych 
(pięciolatki, sześciolatki). Tylko wówczas plastyczność układu nerwowego daje możli-
wość nieporównanie większej wyćwiczalności dziecka, a złe nawyki związane z techniką 
czytania i pisaniem łatwiej usunąć. Takie zajęcia prowadzone w szkole są cenną pomocą 
przy nadrabianiu braków i utrwalaniu wiadomości, jednak nie zastąpią one zajęć reeduka-
cyjnych w poradniach.  

M.G. 

Z NOTATNIKA NAUCZYCIELA 
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ALKOHOLIZM – Zaczarowane koło zaprzeczeń /cz. III/ 

Akt III zaczyna się w podobny sposób jak akt II. Alkoholik ma teraz o wiele większą 
potrzebę zaprzeczania zależności i musi ją wyrazić w bardziej zdecydowany i wyraźny spo-
sób. Zaprzecza więc, że ma jakikolwiek problem z piciem. Absolutnie wypiera się tego, że 
mu ktokolwiek pomagał. Zaprzecza, że może utracić pracę oraz twierdzi, że jest niezastąpio-
nym pracownikiem. Przede wszystkim zaprzecza, że jego zachowanie przyczyniło się do 
jakichkolwiek kłopotów w rodzinie. Wręcz odwrotnie, obwinia rodzinę, a szczególnie żonę, że 
to ona powodowała kłopoty, ciągle narzekała, kłóciła się. Często twierdzi, że jego żona jest 
nienormalna i potrzebuje pomocy lekarskiej. W miarę rozwoju choroby i pogarszania się sytu-
acji, alkoholik  często oskarża żonę o zdradę małżeńską, o kontakty z innymi mężczyznami, 
mimo że nie ma najmniejszych podstaw do tego rodzaju podejrzeń. 

Niektórzy alkoholicy uzyskują takie same rezultaty przez zachowanie kamiennego 
milczenia, odmawiania jakiejkolwiek dyskusji na temat swojego picia. Żona nigdy nie zapomi-
na postępowania męża. Mąż natomiast nie zawsze pamięta co robił po pijanemu, ale nie 
zapomina tego, co mu żona na ten temat mówiła. Prawdziwym problemem jest to, że alkoho-
lik zdaje sobie sprawę z rzeczywistości, której tak mocno zaprzecza. Zdaje sobie sprawę ze 
swojego pijaństwa i słabości. Jego poczucie winy stało się nie do zniesienia. Nie jest on w 
stanie znieść najmniejszej krytyki, ani rad ludzi. Na końcu pierwszego aktu świadomość wła-
snej bezradności i niepowodzenia staje się bardzo zawstydzająca i bolesna dla człowieka, 
który myśli i postępuje jak gdyby był „bożkiem” własnego świata. Z czasem rodzina przyzwy-
czaja się do pewnego rodzaju współżycia: alkoholik może twierdzić, że nie będzie już więcej 
pił – reszta osób w sztuce twierdzi, że nie będzie mu już więcej pomagać w przyszłości.  Wy-
bawca zapewnia, że nie będzie już więcej ratował. Ofiara mówi, że nie pozwoli na stratę go-
dzin pracy przez picie. Prowokator – matka albo żona – powtarza alkoholikowi, że życie z 
nim w takich warunkach jest nie do wytrzymania. To co mówią wszyscy, przeczy całkowicie 
temu, co każdy z nich robi. Wybawca i Prowokator twierdzili to samo w przeszłości i nigdy nie 
dotrzymali słowa. W rezultacie, poczucie winy alkoholika wzmaga się ciągle i wszystko to 
razem znacznie zwiększa świadomość ciągłego niepowodzenia, samotności i napięcia ner-
wowego. Jeżeli te tortury staną się niemożliwe do wytrzymania oraz gdy nastąpi całkowita 
zmiana w zachowaniu się innych aktorów sztuki, pozostaje mu tylko jeden skuteczny sposób 
ucieczki od poczucia winy i rozczarowania oraz odzyskania poczucia własnej godności – 
zaprzestanie picia. Jeżeli jednak akt II jest odegrany w sposób opisany powyżej, nie ulega 
wątpliwości, że w akcie III alkoholik będzie pił w dalszym ciągu. Jest to dla niego jedyny spo-
sób uwolnienia się od cierpienia, pozbycia się wszelkich kłopotów oraz odzyskania poczucia, 
że wszystko jest w porządku. Świadomość natychmiastowej ulgi, jaką przynosi picie, wyma-
zuje z pamięci przyszłe konsekwencje picia. Zawsze obecna jest także nadzieja, że jednak 
tym razem będzie w stanie kontrolować swoje picie, a jednocześnie zazna wytęsknionej ulgi. 
Tak więc to, co alkoholikowi wydaje się koniecznością, powtarza się raz jeszcze i znowu za-
czyna on pić. Gdy opróżni pierwszy kieliszek sztuka na tym się nie skończy. Kurtyna zapada 
po zakończeniu aktu I i II, natomiast w akcie III sytuacja powraca do aktu I. Jest to podobne 
do ciągle wyświetlanego filmu z tym samym zakończeniem. Jeżeli widzowie pozostają wy-
starczająco długo i dwa pierwsze akty minęły w poprzednio opisany sposób, reszta powtórzy 
się i w końcu aktu III alkoholik znowu będzie pijany. Z czasem aktorzy staną się starsi, małe 
zmiany nastąpią w słowach oraz akcji sztuki. Jeżeli dwa pierwsze akty zostały odegrane w 
wyżej opisany sposób, trzeci rozwinie się tak samo. Jeżeli pierwszy akt nie został odegrany, 
nie będzie początku w tej sztuce o alkoholizmie i w całym dramacie, jaki się w niej odgrywa. 
Akt II staje się więc jedynym, w którym uzdrowienie może być zapoczątkowane, dzięki postę-
powaniu oraz decyzjom osób będących w kontakcie z alkoholikiem. W drugim akcie alkoholik 
uważa za pewne to, że wszystko będzie zrobione dla niego przez innych, którzy z powodu 
przekonań lub słabości nie są w stanie oprzeć się chęci pomocy. Jednak jest to jedyny akt, w 
którym tkwi możliwość przerwania tej beznadziejnej, biegnącej w dół spirali alkoholizmu oraz 
powstrzymania zaczarowanego koła zaprzeczeń. 

E. Dąbrowska 
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SIOSTRY MISJO�ARKI KRWI CHRYSTUSA  
 

 

Błogosławiona Krew Jezusowa! 
 

Maleńka miłość  
 
 

            Do naszych serc, 
do wszystkich serc uśpionych 

dziś zabrzmiał dzwon, 
juŜ człowiek obudzony.  

Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,  
a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość. 

 
Maleńka Miłość w Ŝłobie śpi,  

Maleńka Miłość przy Matce Świętej; 
dziś cała ziemia i niebo lśni  
dla tej Miłości Maleńkiej. 

  
Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić  

i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. 
JuŜ nadszedł czas, juŜ Dziecię się zbudziło, 

a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość. 
 

Maleńka Miłość zbawi świat,  
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem; 

dziś ziemia drŜy i niebo drŜy  
od tej Miłości Maleńkiej. 

 
 

Adam Zachner 
 
 

 

 

     W kaŜdą środę i piątek o godz. 18.00 Msza Święta roratnia.  
     Dzieci zapraszamy z lampionami!!! 
  
     W środy o godz. 16.30 spotkanie  
     koła misyjnego. 
 
     W piątki o godz. 16.00 próba scholi parafialnej. 
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W tym roku nasze koło misyjne równieŜ podejmie akcję sprzedaŜy sianka na stół 
wigilijny oraz kartek świątecznych. Zebrane ofiary pragniemy przeznaczyć na cele 
misyjne.  

W odpowiedzi na wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II pra-
gniemy takŜe w naszej Parafii włączyć się dzieło kolędni-
ków misyjnych.  
Zwyczaj ten narodził się w krajach niemieckojęzycznych, 
gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W 
Polsce został podjęty w 1993 r. z inicjatywy centrali kra-
jowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Polskie dzieci, przebra-
ne za postaci z jasełek, kolędują tuz po BoŜym Narodze-
niu. Udają się do rodzin swojej parafii i głoszą im radość z 

narodzenia Chrystusa, mówiąc tez o trudnej sytuacji swoich rówieśników z krajów 
misyjnych.  

 

                               Narodziny Syna BoŜego 
      W miasteczku Nazaret mieszkała dziewczyna, która miała na imię Maryja. Była 
dobra dla wszystkich i bardzo kochała Pana Boga. JuŜ niedługo miała poślubić Józefa, 
który był znanym stolarzem w miasteczku. 
Pewnego dnia Maryja była sama w domu. Nagle do jej pokoju wszedł anioł Gabriel, któ-
ry przyniósł jej wieści od Pana Boga. Maryja przestraszyła się, bo nigdy wcześniej nie 
widziała anioła. 
- Witaj, Maryjo! - powiedział anioł. - Nie bój się! Bardzo spodobałaś się Panu Bogu, 
dlatego urodzisz chłopca, który będzie BoŜym Synem. Temu Dziecku nadasz imię Je-
zus. On przyniesie pokój i radość ludziom na całym świecie! 
Maryja bardzo się zdziwiła. Na koniec jednak powiedziała odwaŜnie: 
- Niech się stanie tak, jak Pan Bóg chce. 
Całym krajem rządził wtedy cesarz rzymski. Kilka miesięcy później nakazał, aby kaŜdy 
poszedł do miasta, gdzie się urodził, i tam się zapisał. W ten sposób cesarz chciał zli-
czyć wszystkich mieszkańców swego państwa. 
Józef i jego Ŝona, Maryja, wsiedli na osiołka i poszli do Betlejem. Była to długa droga. 
Maryja była bardzo zmęczona, bo niosła pod sercem takŜe malutkie Dzieciątko, które 
się jeszcze nie narodziło. 
Gdy przyszli do Betlejem, zobaczyli miasto pełne ludzi. Józef i Maryja pukali do róŜ-
nych domów, ale wszędzie słyszeli jedną odpowiedź: 
- Nie ma wolnego miejsca! 
Wreszcie znaleźli jedyne wolne miejsce w małej stajence. Tam właśnie urodził się Je-
zus. Maryja owinęła Niemowlę w pieluszki i połoŜyła Je w Ŝłóbku. Cieszcie się i raduj-
cie, bo narodził sie wam Zbawiciel!!! 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK �A GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIAL�EG 
�A WSPÓL�E �AB  OŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA 

 

 

OGŁOSZE�IA  PARAFIAL�E 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino, /tel. 242644558 i 507119511/. 

Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 
1013 0130 4819 2000 0020 
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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu grudniu 
Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w so-
botę na godz. 1845 mieszkańców Rogozina z ulic: 

- Kwiatowej na 4 grudnia,  

- Wiosennej na 11 grudnia (od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Słoneczną), 

- Wiosennej (II część, do końca ulicy) na  18 grudnia,  
- Akacjowej (cała) na 8 stycznia 2011 r.,  
- Słonecznej (numery parzyste) na 15 stycznia 2011 r.,  

 W okresie Adwentu ze względu na szczególny charakter czasu zrezygnuje-
my z kompozycji kwiatowej przy ołtarzu.  

Drodzy Parafianie 
Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do Wigi-

lijnego Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Zaprośmy 
Chrystusa do naszych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w kościele w 

okresie Adwentu po każdej niedziel-
nej mszy św. (dobrowolne ofiary 
przekażemy na organy). Pamiętajmy 
o ludziach potrzebujących i możli-
wość pomocy im poprzez zakupu 
świec wigilijnych – cena 5 zł.  

Tak jak możemy, na ile nas stać 
przygotujmy się na to radosne spo-
tkanie. Skorzystajmy z kolejnej szan-
sy, jaką jest czas Adwentu. Ofiaruj-
my sobie, rodzinie i Bogu chwile re-
fleksji i modlitwy, skorzystajmy z Sa-
kramentu Pojednania. Zapraszamy 
na Msze św. roratnią i na rekolekcje.  

Ofiary zebrane ze sprzedaży sianka, 
które rozprowadza Koło Misyjne pod 
kierunkiem s. Magifikat będzie prze-
kazane na cele misyjne.  

KS. PROBOSZCZ 


