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30.11.2020 (poniedziałek)  

Parafia czyli wspólnota – na miły początek. 

Ksiądz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Bardzo serdecznie witam Was wszystkich, 

a szczególnie gorąco witam te dzieci, które pierwszy raz w swoim życiu przeżywają takie 

roraty. Dziękuję rodzicom, babciom, dziatkom, że zachęciliście swoje pociechy do udziału w 

tym nabożeństwie.  

Odpowiedzi: Bo chcemy dobrze przygotować się na Święta Bożego Narodzenia. Bo chcemy 

tak przygotować nasze serca, aby to przede wszystkim w nich mógł narodzić się Pan Jezus.  

Drodzy moi… Wiele rzeczy będzie nam przypominało o tym, że czekamy na Narodzenie 

Pana Jezusa, a wśród nich elementy dekoracji naszego kościoła. Co nowego pojawiło się w 

nim? Podpowiedzcie. Wieniec adwentowy – wspaniale – a na nim cztery świece, które 

odliczać będą kolejne niedziele adwentu. Dziś pali się dopiero jedna, ale zobaczycie, jak czas 

szybko mija. Ani się nie obejrzycie, jak palić się będą trzy a za chwilę wszystkie cztery.  

Co jeszcze przypomina nam, że Pan Jezus przybliża się do nas? Schodki z figurką Dziesiątka 

– super – Pan Jezus codziennie (co tydzień) będzie co raz bliżej żłóbka, a przez to i bliżej nas! 

Jest i duża piękna świeca – Roratka. Pamiętacie, kogo ona symbolizuje? Maryję. Oczywiście 

– Mamę Pana Jezusa – tak jak my, tak i Pan Jezus miał Mamę, która również przez dziewięć 

miesięcy oczekiwała na narodzenie Syna, aż wreszcie ku swojej i naszej radości wydała Go 

na ten świat. Te dziewięć miesięcy oczekiwania, na pewno dla Matki Najświętszej, jak i dla 

każdej mamy to najpiękniejsze chwile w życiu, bo Matka Boża z każdym dniem czuła jak pod 

jej sercem rośnie Jej Syn. Wierzę, że kolejne dni adwentu i dla Was będą pięknym czasem i 

każdym dniem będziecie odczuwali większą radość z tego, że jesteście bliżej Pana Jezusa. Ale 

te dziewięć miesięcy to także dla Matki Bożej czas tajemnicy. Czekania. Pewnie Matka Boża 

nie raz zastanawiała się – jaki On będzie? Jakie będzie miał włosy, oczy, nos? Czy będzie do 

Niej podobny? 

Moi drodzy, a czy Wy lubicie odkrywać tajemnice, poznawać różne ciekawostki? 

Rozwiązywać zagadki? Z doświadczenie wiem, że tak! I dobrze się składa, bo hasło 

tegorocznych rorat brzmi… Pomóżcie mi odczytać… tam na górze baneru… WIELKA 

TAJEMNICA. Dokładnie tak. I zobaczcie – pod hasłem macie piękne wnętrze kościół. 

Kochani moi, jeszcze nie wiecie ile kościół kryje tajemnic w sobie… Ale ktoś powie: Proszę 

księdza, ale ja chodzę już długo do mojego kościoła, znam go jak własną kieszeń… Czy, aby 

na pewno? Myślę, że w czasie tegorocznych rorat odkryjecie nawet w tym kościele, który 

wydawało by się tak dobrze znacie wiele nowych ciekawostek.  

W odkrywaniu nowych tajemnic będą nam towarzyszyć myślę, że już dobrze znani Wam 

bohaterowie: Jadzia i Maciek. Zapraszam Was na pierwsze spotkanie z nimi: 



Jadzia: – Dziadku, bardzo Ci dziękuję za ten piękny czas ubiegłorocznych pielgrzymek. Pokazałeś 

nam tyle wspaniałych miejsc. Muszę Ci powiedzieć, że spełniły się moje marzenia, bo bardzo 

chciałam poznać takie święte miejsca, w których Matka Boża odbiera szczególną cześć.  

Dziadek: Bardzo się cieszę Jadziu. Ciekawe jakie marzenia ma Maciek?  

Jadzia: Pewnie chciałby zostać piłkarzem.  

Maciek: Masz rację Jadziu – bardzo lubię grać w piłkę. Ale chyba nie to jest moim marzeniem.  

Jadzia: To jakie masz marzenie? Powiedz nam, powiedz. 

Maciek: Dobrze, ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiali – bo ja nikomu wcześniej o tym nie 

mówiłem, to był taki mój sekret.  

Pierwsza Komunia Święta to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Nie mogłem się 

doczekać kiedy po raz pierwszy przyjmę Pana Jezusa do swojego serca. I wreszcie to się stało… 

Pamiętam, świąteczny strój, rodziców, gości… Pamiętam pięknie ubrany kościół, no i wreszcie to 

bliskie spotkanie z Panem Jezusem. Wtedy pomyślałem, że chciałbym tam przychodzić codziennie, 

aby służyć do Mszy świętej, chciałbym codziennie przyjmować Pana Jezusa i być 

MINISTRANTEM… Ale…  

Dziadek: Ale co?   

Maciek: Nie znam żadnego ministranta, a koledzy, gdy im proponowałem trochę się ze mnie śmiali.  

Dziadek: Bardzo się cieszę. Chyba wiem jak spełnić twoje marzenie. Przygotuj się, bo jutro czeka nas 

bardzo ważne spotkanie.  

Maciek z radości wyskoczył dziadkowi na szyję ☺  

Ksiądz: Drogie dzieci, co było takim ukrytym w głęboko w sercu marzeniem Maćka? Chciał 

zostać ministrantem. Dlaczego? Co rozbudziło w nim takie pragnienie? Bardzo głęboko 

przeżył dzień I Komunii Świętej, chciał być blisko Pana Jezusa, zauroczył się pięknem 

kościoła. Macie rację, to wszystko sprawiło, że o byciu ministrantem Maciek nie mógł 

przestać myśleć. A może i dziś do serca któregoś chłopca puka Pan Bóg? Na pewno chce Cię 

zaprosić, abyś przychodził tu codziennie i odkrywał piękno Kościoła i cieszył się bliskością z 

Panem Jezusem. Może i ty odkrywasz takie pragnienie jak Maciek, tylko się wstydzisz? Jeśli 

tylko słyszysz takie zaproszenie w sercu, powiedz o tym rodzicom i księdzu, a na pewno i Ty 

będziesz mógł dołączyć to tej pięknej grupy w kościele. A dziś pomódlmy się za wszystkich 

ministrantów z naszej parafii i także o nowych kandydatów:   

Panie Jezu, który także dzisiaj powołujesz swoich uczniów, miej w opiece wszystkich 

ministrantów w naszej parafii, a także księdza, który się nimi opiekuje. Pozwól im 

cieszyć się tym, że każdego dnia mogą uczestniczyć w tak wielkiej tajemnicy jaką jest 

msza święta. Niech będą wzorem dla kolegów w szkole i pociechą dla rodziców w domu. 

Niech tak bliskie przebywanie z Tobą pomaga im codziennie stawać się lepszymi i  

świętymi. Św. Dominiku Savio – patronie ministrantów -  módl się za nimi.  



Jeszcze jedna mała niespodzianka. W czasie tegorocznych rorat będziemy odkrywać 

tajemnice kościoła, świątyni, która jest domem Pana Jezusa na ziemi. Dzisiaj otrzymacie takie 

plansze z wnętrzem kościoła. Może jest ono trochę inne niż wnętrze naszego kościoła, ale 

codziennie będziecie otrzymywać jedną naklejkę, która będzie nam pomagać lepiej 

uczestniczyć we mszy świętej, która jest Wielką tajemnicą naszej wiaty. Do zobaczenia jutro.  

Dzieci otrzymują plansze z wnętrzem kościoła. 

 

 


