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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    7:00 AM (English) 

  6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 

Fr. Jan Łempicki OFM Conv. - Pastor 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Vicar 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak     Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk     Ms. Maryann Sadowski 

       Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski    Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester    Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY / SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN/ZAKRYSTIA – FLOWERS/KWIATY  

            Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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 1st Sunday of Advent 

 
 Have you noticed that many of the 

recent (and best selling!) books are all about 

personal growth and success? They take va-

rious approaches to achieving your dreams, 

becoming wealthy or more content.  

 One common theme, however, is that 

of expectation. Set your goals, identify your 

desires, and look for what you want with a 

positive and hopeful attitude. If you expect 

great things, they will come. 

 Israel had been expecting great 

things from God for centuries. God’s promi-

ses to them were always fulfilled and they 

could count on His love and support. Their 

enemies would fail, and Israel would enjoy 

the bounty of the Lord’s Providence.  

 God was faithful to them, and they in 

turn would be faithful to Him. “Wait for the 

Lord!” was their cry of encouragement as 

they waited, expecting the Messiah. 

 Advent is our time of expectation. 

We look and wait and ponder and hope for 

the coming of the Lord. We want Him to co-

me so our doubts are answered, our sins for-

given, our fears relieved and our hopes fulfil-

led. Live in great expectation and God will 

not disappoint you. 

Saturday, November 30, 2013 - św. Andrzeja, apostoła 
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Mariusza Kitlas z okazji   

                              urodzin, int. Żona i dzieci 

4:00 PM + Kazimierz Kuczyński, int. Lucy Willis 

7:00 PM + Zygmunt Tchoryk, int. Córka i wnuk 

First Sunday of Advent, December 01, 2013  
8:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

9:30 AM + Maria & Milly DeMinico, int. Daughter with family 

11:00 AM + Stefania i Władysław Cholewiński, int. Syn Jerzy 

  - Wystawienie N.S., adoracja i zmiana Taj. Różańca 
Monday, December 02, 2013 - bł. Rafała Chylińskiego, kapłana  
7:00 AM + Janina & Antoni Matel, int. Family 

8:00 AM + Jan Skrzyniarz, int. Genowefa i Jan Kotowski 

Tuesday, December 03, 2013 - św. Franciszka Ksawerego, 
7:00 AM -  For benefactors of OLC Parish   

8:00 AM +  Teresa i Tadeusz Dachtera, int. Córka i wnuczka  

       z rodziną 

+ Teodor i Jarosław Mierzejewski, int. Rodzina 

  + Elżbieta Kłoda, Teresa i Paweł Maliszewski  

Wednesday, December 04, 2013 - św. Barbary , meczęnnicy 
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Barbara  

      & children    

8:00 AM + John Skinyaz, int. Rodzina Stojanowskich 

Thursday, December 05, 2013 - św. Mikołaja, biskupa 
7:00 AM -  In the intention of vocations   

8:00 AM + Agnes Haberek, int. Córka Paula 

+ Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

  + Krzysztof i Leon Abramczuk 

Friday, December 06, 2013 - św. Ambrożego, biskupa  
7:00 AM + Carol Saniuk, int. Evelyn Rolak and Rolak Family 

6:00 PM            -  Koronka, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź 

7:00 PM + Jakub Niemczyk, int. Mama i siostra z rodziną 

Saturday, December 07, 2013  
8:00 AM + Władysław, Ludwik i Józefa Radziejewski,  

     int. Córka z mężem 

4:00 PM + Leokadia, Józef, Josephine & John Daniszewski,  

     int. Daughter and sister 

7:00 PM + Marek Pruchniewski, int. Mama 

Sunday, December 08, 2013 - Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP 
8:00 AM + Leokadia i Wacław Radko, int. Syn z rodziną 

9:30 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners   

11:00 AM + Stefan Wrzecion, int. Rodzina Rolak 

 

 
 

Scripture for the week of December 1, 2013 

1 SUN Is 2:1-5/ Rom 13:11-14/ 

Mt 24:37-44 

2 Mon Is 4:2-6/ Mt 8:5-11 

3 Tue Is 11:1-10/ Lk 10:21-24 

4 Wed Is 25:6-10a/ Mt 15:29-37 

5 Thu Is 26:1-6/ Mt 7:21, 24-27 

6 Fri Is 29:17-24/ Mt 9:27-31 

7 Sat Is 30:19-21, 23-26/ 

  Mt 9:35-10:1, 5a, 6-8 

8 SUN Is 11:1-10/ Rom 15:4-9/ 

Mt 3:1-12 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for  

 SISTERS OF LADY OF MERCY.           

The Holy Father's Prayer Intentions - December 
Victimized Children. That children who are victims 

of abandonment or violence may find the love and 

protection they need. 

Prepare the Savior's Coming. That Christians, enli-

ghtened by the Word incarnate, may prepare humanity 

for the Savior's coming. 

I SUNDAY OF ADVENT  

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

Pilgrimages to the Canonization of Blessed 

John Paul II 
On April 27th, 2014 Blessed John Paul II will be canoni-

zed. Syrena Travel Agency is organizing two pilgrimages:  

The first pilgrimage April 21-30 and the second April  

23-28, 2014. For more information about the pilgrimages 

please call 617-269-9123, email: syrenatravel@gmail.com 

or go to www.syrenatravelagency.com. 

 

Dear Parishioners, Donors and Friends of Our 

Lady of Czestochowa Parish 
    After months of waiting for a new pastor, caused by  

a difficult situation of Father Andrzej Urbaniak’s leave, 

our parish finally has a new pastor - Father Jan Lempicki, 

a franciscan from Poland. 

   Our parish, which  belonged to Warsaw Province, is 

now under Canadian Custodia’s jurisdiction which is lo-

cated in Montreal. Official installation Mass of Father Jan 

Lempicki will be on the first Sunday of Advent, Decem-

ber 1. The Mass will be conducted by Bishop  Robert 

Hennessey at 11:00 AM. After the Mass there will be  

a reception for parishioners and guests. 

    I   count on your help, understanding and prayers in the 

intentions of our new pastor. Let’s ask the good God for 

blessings and the Blessed Mother of Czestochowa for in-

tercession in our intentions. 

   I would also like to thank you for your prayers and help 

which you offered during the past year of my administra-

tion. Thank you for your help and generosity with  

‘The Year of Faith project’. 

         God bless you. Fr. Wieslaw 

Fr. Jan Łempicki was born in 1954, ordained priest in the 

Order of St. Francis in 1980. After three years of work in 

Poland and one year language course, in 1984 he started 

working in the missions in Kenya, Africa as one of the 

three pioneers - founders of the Franciscan mission.  

 He worked there for 13 years . In the spirit of  

St. Maximilian Maria Kolbe he established and ran there  

a publishing house and a printing  press mostly to print the 

Kenyan version of "Messenger of the Immaculate."  

He was also in charge of the mission and rector of a Fran-

ciscan seminary. Due to the constantly renewing malaria 

he had to leave Kenya, and in 1998 and was transferred to  

Father Justin Rosary Hour in Buffalo, NY. 

 In 2000 at the Provincial Chapter he was elected 

provincial secretary for the mission. He returned to Poland 

and founded in Gdynia a Mission Office, which he ran for 

12 years. His main duty was to arrange the missionary 

work of the Gdansk province and to organize support for 

the missions. Some of our parishioners of this very parish 

positively answered to his mission appeal and joined the 

project.  

      In November 2012 he was sent to work in the Custody 

of St. Maximilian Kolbe in Canada, where he assisted the 

pastor of St. Michael and St. Anthony parish in Montreal. 

Though he has been engaged in pastoral ministry in Po-

land, Kenya and Canada, he has never served as pastor. 

ADWENTOWY DAR SERCA 

Rozpoczynając czas Adwentu – 

czujnego oczekiwania na przy-

jście Chrystusa w Tajemnicy 

Bożego Narodzenia pragnę 

zachęcić do włączenia się w ak-

cję Adwentowy Dar Serca dla 

dzieci w Bogdanowie na Białorusi jako wsparcie  

i pomoc w rozbudowie dotychczasowego domu. 

 Koszyk na ofiary będzie umieszczony pod 

adwentowym wieńcem i żłóbkiem. Z serca dziękuję 

za okazaną dobroć i wsparcie dla dzieci. 

ADVENT GIFT FROM THE HEART 

 As we begin the time of Advent, the time of 

waiting for Christ to be born, I would like to encour-

age you to join a charity action - ‘Advent gift from 

the heart’. It is a collection for the orphan children in 

Boganow, Belarus. Their house needs some exten-

sions, now it is too small for them. 

   The basket for donations will be placed next 

to the advent wreath and manger. Thank you for your 

generosity. God bless you. 

CHRISTMAS CRAFT FAIR 
Polish Cultural Foundation cordially invites 
you to the traditional Christmas Craft Fair, 

which will take place on Sunday December 8, 

from 10:30AM - 2:30PM at the John Paul II 

Hall. Items offered: large variety of traditional 

Polish Christmas decor, holiday gifts and Pol-

ish food and pastries. Admission free. 
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na SIOSTRY   

    ZAKONNE MATKI BOSKIEJ MIŁOSIERNEJ. 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW  -  GRUDZIEŃ 

Intencja ogólna: Aby dzieci, które zostały porzuco-

ne lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, 

znalazły potrzebną im miłość i opiekę.  

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, oświeceni 

światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość 

na przyjście Zbawiciela. 

  INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 
Aby, poprzez zgłębianie tajemnicy Wcielenia Pańskiego, 

wzrastało w nas pragnienie upodobnienia się do Jezusa, 

uzdalniając nas do działania na rzecz miłości dla braci. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

I NIEDZIELA ADWENTU 

DWIE PIELGRZYMKI  

NA KANONIZACJĘ 

(27 kwietnia 2014)  

BŁ. JANA PAWŁA II 

      Pierwsza pielgrzymka  

 w dniach 21-30 kwietnia; 

        Druga pielgrzymka  

  w dniach 23-28 kwietnia. 

Więcej informacji: tel. - 

617-269-9123; e-mail: syrenatravel@gmail.com lub 

 www.syrenatravelagency.com. 

Spotkania Ministrantów!  
Odbywają się w sali Jana Pawła II  

w każdą II Niedzielę miesiąca  

o 10:00 AM. Spotkania prowadzi  

p. Eugeniusz Bramowski.  

 Zachęcamy do zgłaszania się 

nowych kandydatów chętnych do służe-

nia Panu Bogu przy ołtarzu.  

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 Fundacja Kultury Polskiej  

serdecznie zaprasza na Tradycyjny 

Kiermasz Świąteczny, który od-

będzie się w sali bł. Jana Pawła II  

w Niedzielę, 8 Grudnia, w godz. 

10:30 – 14:30.  

     W ofercie wielki wybór polskich 

dekoracji świątecznych, prezentów 

pod choinkę i polskiej kuchni. Wstęp wolny. 

 Drodzy Parafianie, Dobrodzieje i Przyjaciele  

Parafii Matki Bożej Częstochowskiej! 
 Po wielu miesiącach oczekiwania, w tej trudnej, 

przykrej i niejasnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza 

parafia po odejściu o. Andrzeja Urbaniaka, doczekaliśmy 

się chwili, że mamy już nowego proboszcza. Będzie nim 

o. Jan Łempicki, franciszkanin z Polski.  

 Jak wiemy, nasza parafia i klasztor należące do tej 

pory do Prowincji Warszawskiej zostały przekazane pod 

zarząd Kustodii Kanadyjskiej z siedzibą w Montrealu. 

 Wprowadzenie o. Jana Łempickiego   na urząd 

proboszcza przewidziane jest na 1 Grudnia, w I Niedzielę 

Adwentu. Obrzędu tego dokona Biskup Robert Hennessey 

na Mszy Św. o godz. 11.00 AM. Po uroczystościach prze-

widziany jest poczęstunek dla parafian i gości.   

 Liczę więc na Waszą pomoc, otwartość, zrozu-

mienie i modlitwę w intencji nowego proboszcza. Zawie-

rzając posługę pasterską o. Jana w naszej parafii, prośmy 

Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski, a Maryja, 

Częstochowska Pani i Królowa Korony Polskiej, Patronka 

naszej Parafii wspiera nas Swym wstawiennictwem.  

 Pragnę też podziękować za Waszą modlitwę i po-

moc w prowadzeniu parafii i realizacji projektów w Roku 

Wiary przez te kilkanaście miesięcy jako administrator.  

              Bóg zapłać.  Fr. Wiesław 
 

 Życiorys o. Jana Łempickiego, nowego proboszcza OLC. 

O. Jan Łempicki rodził się w 1954 roku w Zdedach. 

Święcenia kapłańskie przyjął w Zakonie św. Franciszka  

w 1980 r. Po trzech latach pracy w Polsce i rocznym kur-

sie językowym, w roku 1984 rozpoczął pracę na misjach  

w Kenii, w Afryce jako jeden z trzech pionierów - założy-

cieli misji franciszkańskiej. Pracował tam przez 13 lat.  

 W duchu św. Maksymiliana Marii Kolbego zało-

żył tam i prowadził wydawnictwo i drukarnię drukując 

między innymi kenijską wersję "Rycerza Niepokalanej".  

Był także przełożonym misji i rektorem seminarium.  

 Ze względu na ciągle odnawiającą się malarię 

musiał opuścić Kenię i w roku 1998 został przeniesiony 

do pracy w Godzinie Różańcowej w Buffalo, NY.  

 W roku 2000 na prowincjalnej kapitule został wy-

brany sekretarzem prowincjalnym do spraw misji. Wrócił 

zatem do Polski i założył w Gdyni Sekretariat Misyjny, 

który prowadził przez 12 lat. Organizował pracę misyjną 

prowincji oraz pomoc misjom. W tę pomoc włączyli się 

też niektórzy parafianie naszej bostońskiej parafii. 

 W listopadzie 2012 wyjechał do pracy w Kustodii 

Św. Maksymiliana Kolbego w Kanadzie. Przez niemal rok 

pracował jako wikary w parafii Św. Michała i Św. Anto-

niego w Montrealu. O. Jan Łempicki, choć pracował  

w duszpasterstwie zarówno w Polsce, jak i w Kenii i Ka-

nadzie, nie był nigdy proboszczem.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ministranci&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLCxq0qOZfA3ZM&tbnid=p8Nv4RALWDeBHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wolkaniedzwiedzka.pl%2F%3Fministranci%2C105&ei=ikQnUphpt6zgA77ugeAN&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjC
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 Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) rozpo-
czyna nowy rok liturgiczny i przygotowuje nas do obchodów Uro-
czystości Narodzenia pańskiego. Trwa od 23 do 28 dni i obejmu-
je cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.   
         Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów: 
 1. Czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu po-
wtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od 
początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 
 2. Czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Naro-
dzenia Pańskiego, wspominając pierwsze przyjście Chrystusa na 
ziemię (od 17 grudnia).  
  Zwornikiem wszyst-
kich tekstów liturgii adwento-
wej obydwu części Adwentu 
jest czytanie księgi proroka 
Izajasza, co obrazuje tęskno-
tę za wyczekiwanym Mesja-
szem. Wymownym symbo-
lem-znakiem tegoż oczekiwania jest adwentowy wieniec 4 świec, 
maryjna świeca zwana Roratką czy pusty żłóbek. Czas 4 tygodni 
Adwentu-Oczekiwania nie jest czasem kolęd i choinek.  
 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 wie-
ku. 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 grud-
nia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie 
opuszczając ani jednego dnia. Adwent miał tam charakter pokut-
ny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. 
Hilary (+ 367).  
 W V w. w Galii biskup Tours, Perpetuus, wprowadził 
obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w ciągu trzech 
tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pań-
skiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskie-
go został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku.  
 Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania 
na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, 
Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formula-
rzy, bez praktyk pokutnych. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego 
(590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to 
czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód 
pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. 
Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się 
czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa.  
 W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej 
ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie 
rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria  
i Te Deum). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyń-
skie i cysterskie. W XIII w. znana ona była 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 za-

powiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna, m.in. 
Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego 
oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego 
przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału 
w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak 
jak Wielki Post. Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicz-
nego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. 
Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-
skiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Boże-

go do ludzi. Równocze-
śnie jest okresem, w któ-
rym przez wspomnienie 
pierwszego przyjścia 
Chrystusa kieruje się du-
sze ku oczekiwaniu Jego 
powtórnego przyjścia na 
końcu czasów. Z obu tych 

względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczeki-
wania". W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczysto-
ścią 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 często 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 całym kraju. W cza-
sie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - 
symbolizuje 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). 
  Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne 
są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się wła-
śnie od tej litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis 
David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował 
je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są na obrazach i symbo-
lach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią sie-
dem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która 
z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów 
za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Ma-
gnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje 
tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą 
jako wersety aklamacji przed Ewangelią. 
 III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową 
lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów 
antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", radujcie się w Panu. 
Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, 
jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej 
niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia 
Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że 
oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do uży-
wania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela LA-
ETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu. 

Czym jest Adwent? 


