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Przygotowanie do świąt  
Bożego Narodzenia

Adwent

Trwa on od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli 
Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia. Pierwsza część 

Adwentu (do 16 grudnia) mówi więcej o drugim przyjściu 
Chrystusa przy końcu czasów (paruzja), do którego przygoto-
wuje się cała ludzkość. Natomiast druga część (od 17 grudnia) 
jest bezpośrednim przygotowaniem na liturgiczne przeżycie 
tajemnicy Bożego Narodzenia. Te dwie części Adwentu znaj-
dują swoje odzwierciedlenie w księgach liturgicznych (mszał, 
liturgia godzin, lekcjonarz).

W tym czasie stosujemy fioletowy kolor szat liturgicznych 
(wyjątek: Msza wotywna o NMP – kolor biały). Do praktyk 
religijnych stosowanych w Adwencie należy odprawianie Mszy 
wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie zwanych roratami.
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Msza Święta roratnia 
Według Abrahama Bzowskiego (†1637) roraty miał wpro-

wadzić do Polski w Poznaniu książę Przemysław I (†1257), 
a w Krakowie na prośbę św. Kingi Bolesław Wstydliwy (†1279). 
Sama nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: 
Rorate coeli, desuper... („Niebiosa, spuśćcie rosę...”). Rosa z nie-
ba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe 
jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i roz-
wój duchowy bez Bożej pomocy, bez Jego łaski. Msza Święta 
roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świe-
cie panowały ciemności grzechu zanim przyszedł Chrystus 
– Światłość prawdziwa. Roraty są odprawiane przez cały Ad-
went – wyjątek stanowią niedziele i uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Świeca roratnia
Podczas Mszy roratniej pali się dodatkową, niegdyś siód-

mą świecę symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda 
zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat światła sło-
necznego, prawdziwej Światłości, naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. W kościołach umieszcza się ją w prezbiterium obok 
ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Świeca roratnia, przy-
brana w białą lub niebieską wstążkę, oznacza też przywilej 
niepokalanego poczęcia Maryi, jej czyste, święte i nieskalane 
życie poświęcone całkowicie Bożemu Synowi. Zielona gałązka 
przypomina proroctwo: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 
wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch 
Pański” (Iz 11,1-2). Ta starotestamentalna wyrocznia mówi 
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o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej 
ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu 
pochodziła Matka Boża. 

Lampiony
Na roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią 

specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy Świętej i wę-
drować z tym światłem do domów. Lampion przygotowuje się 
najczęściej z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę czworo-
boku zamkniętego, którego ścianki, podklejone od wewnątrz 
kolorową bibułką, przypominają gotyckie witraże z symbolami 
chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz umieszcza 
się świecę, która zapalana jest w czasie modlitw lub wieczornic 
adwentowych.

Lampiony umieszcza się w domu na widocznym miejscu. 
Ten zwyczaj nasuwa skojarzenie z ewangelicznymi lampami 
oliwnymi przygotowanymi przez wyczekujące na przyjście 
oblubieńca panny mądre. Światło jest symbolem Chrystusa, 
którego prorocy zapowiadali jako światłość (por. Iz 49,6). 
Także sam Jezus mówił o sobie: „Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 
miał światło życia” (J 8,12). Jezus jest prawdą, a więc źródłem 
oświecenia. On sam, Jego życie, głoszona Ewangelia, każdy 
Jego czyn są dla nas światłością.
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