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ANTYFONA NA WEJŚCIE por. Iz 30, 19.30

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; * Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały * i ura-
duje się wasze serce.

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, † spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na
spotkanie z Twoim Synem, * lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi
nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-5.9-11
«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!»
mówi wasz Bóg.
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem
i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana,
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób
za wszystkie swe grzechy».
Głos się rozlega:
«Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu
gościniec naszemu Bogu!
Niech się podniosą wszystkie doliny,
a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska,
a strome zbocza niziną gładką.
Wtedy się chwała Pańska objawi,
razem ją wszelkie ciało zobaczy,
bo usta Pańskie to powiedziały».
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
«Oto wasz Bóg!»
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.

Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy się Go boją, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

DRUGIE CZYTANIE 2 P 3, 8-14

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc
lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan
zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich
doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem
przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko
w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności,
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gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone
pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego
nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego,
starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4.6

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA Mk 1, 1-8

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto
Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą
i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby
się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
Duchem Świętym».

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, † a ponieważ
brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, * wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

PREFACJA 1. ADWENTOWA, nr 1

(...) Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie
składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam
otworzył drogę wiecznego zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, * aby nam
udzielić obiecanych darów, * których, czuwając, z ufnością oczekujemy.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem
z nimi wołając: (...)

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ba 5, 5; 4, 36

Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, * i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, † spraw, abyśmy przez udział w Eu-
charystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne * i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
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Ogólne wskazania dla prowadzącego krąg liturgiczny

1 Celem kręgu liturgicznego jest bliższe przygotowanie do przeżycia Ofiary Eucharystycznej. Jest on
więc przeznaczony dla wszystkich, nie tylko dla służby liturgicznej. Natomiast służba liturgiczna ze
względu na specyfikę swojego udziału w Liturgii szczególnie potrzebuje staranniejszego przygotowa-
nia. Dlatego udział w kręgu jest zalecany wszystkim, a wymagany od służby liturgicznej, włączając
w to posługujących wykonujących swoje funkcje poza prezbiterium.

2 Kręgu liturgicznego nie należy mylić z odprawą służby liturgicznej prowadzoną przez ceremoniarza
bezpośrednio przed daną celebracją. Celem odprawy jest techniczne przygotowanie posług. Częstą
praktyką jest przeprowadzanie odprawy bezpośrednio po kręgu (ponieważ chęć posługi wynika z trze-
ciego etapu kręgu), jednak nie jest to regułą.

3 Krąg liturgiczny może zostać poprowadzony przez każdego przygotowanego animatora. Krąg można
również zorganizować w rodzinie np. w niedzielę rano. Przebiega on według trzech części: „Bóg
mówi do nas”, „Bóg mówi do mnie” i „Moja odpowiedź na słowo Boże”. W trakcie pierwszej części
odczytuje się teksty przeznaczone na daną celebrację, po czym następuje chwila ciszy na indywidualne
rozważanie tekstów. W drugiej części uczestnicy spotkania dzielą się główną myślą odczytanych
tekstów, jak również zastosowaniem tego Słowa we własnym życiu.

4 Trzecim etapem jest odpowiedź na usłyszane Słowo, która przybiera trzy formy: odpowiedź modlitwy,
odpowiedź odpowiedź służby i odpowiedź życia. Należy dopilnować, by uczestnicy zauważyli kon-
kretny związek tekstów z aktualną sytuacją życiową. Nie należy zapominać o odpowiedzi modlitwy
w jakiejś formie. Odpowiedź służby może polegać na krótkim podzieleniu się, co zamierzamy zrobić
w najbliższej celebracji, żeby przeżyć ją pełniej. Bezpośrednio przed celebracją (jeśli krąg prowadzi
ceremoniarz) może się przekształcić w podział posług.

5 Przygotowując się do prowadzenia spotkania zabezpiecz po jednym egzemplarzu tekstów (co najmniej
Liturgii Słowa) dla każdego uczestnika spotkania. Można skorzystać z „Oremusa”, mateusz.pl/czy-
tania, zwykłego Pisma Świętego wraz z listą siglów albo materiałów Diecezjalnej Diakonii Liturgicz-
nej przygotowywanych na każdy dzień wspólnoty.

opr. WZJP, DDL AW

Przykładowe pytania do dzielenia

Pytania mają charakter pomocniczy. Dobrze, jeśli nie muszą zostać użyte. Jeśli grupa nie ma kłopotów
z dzieleniem, można wogóle o nich zapomnieć.
Podstawowe pytanie brzmi: „Co to Słowo znaczy w moim życiu?”.

1. Czy oczekuję przyjścia Zbawiciela? Jak oczekuję?

2. Jak dbam o sprawy Królestwa Bożego na ziemi, dopóki Pan nie przychodzi?

3. (dla animatorów i DK) Czy pamiętam, że „idzie za mną mocniejszy ode mnie”?


