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Już prawie połowa okresu przygotowania do Bożego Narodzenia. Ewangelia
stawia przed nami postać Jana Chrzciciela, który wzywa do przygotowania
drogi Panu, czyli stworzenie Mu przestrzeni w naszym życiu. Pierwszym
krokiem oczywiście jest przystąpienie do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Ale
warto o taką przestrzeń zatroszczyć się w swoim otoczeniu. Taką przestrzenią
w domu może okazać się ołtarz domowy, który staje się coraz modniejszy
w nowych rodzinach. Zaś Kościół Diecezjalny troszczy się o tą przestrzeń,
ustanawiając w dniu dzisiejszym w Seminarium w Opolu nowych akolitów.

„Początek
Ewangelii
o Jezusie
Chrystusie,
Synu Bożym.
J a k j e s t
napisane
u proroka
Izajasza: Oto
Ja posyłam
wysłańca
mego przed
Tobą; on
przygotuje
drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie
ścieżki. 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 Jordan, 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. ”
Z Ewangelii wg św. Marka 1, 1-8
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Ołtarz rodzinny

Większość ludzi, będąc już dorosłymi,
opuszcza dom rodzinny i zakłada własną
rodzinę. Zazwyczaj zbiega się to z czasem,
w którym zaczynamy planować miejsce
zamieszkania, remont mieszkania / domu,
jego umeblowanie, aranżację. Decyzji,
które trzeba w tym czasie podjąć jest cała
masa, ale jeśli chcemy zachować właściwy
stosunek jakości do ceny kupowanych
produktów, to mamy naprawdę ciężki
orzech do zgryzienia.
I choć decyzje te są naprawdę ważne,
bo wpływają na nasz komfort i samopoczucie na co dzień, to nie jest to jedyna
kategoria istotnych tematów do
rozważań. W mojej ocenie, są o wiele
wa ż n i e j sze k we s e , k tó re n a l eży
przedyskutować, przemodlić, ustalić
(najlepiej jeszcze przed ślubem). Dotyczą
one modelu rodziny, jaki zamierzamy
wdrożyć: tradycyjny, w którym jedno
z rodziców zarabia na utrzymanie rodziny,
a drugie w tym czasie zajmuje się domem
1“Rytuał

i dziećmi, czy współczesny, w którym
oboje rodziców zarabia na dom (jest
niestety wiele rodzin, które ze względów
ﬁnansowych w ogóle tego wyboru nie
mają); ile chcemy mieć dzieci; jak chcemy
wychowywać nasze dzieci; jakie zasady
mają panować w naszym domu; jak
chcemy, by wyglądała nasza relacja
małżeńska, podział obowiązków etc.
Ponieważ od dawna nosiłam się z zamiarem wprowadzenia do naszego
(mojego, męża i naszych dzieci) życia
rodzinnego pewnych tradycji i obrzędów,
mających sprawić, że będziemy pełniej
przeżywać poszczególne święta,
uroczystości, czy też okresy liturgiczne,
sięgnęłam po książkę “Rytuał rodzinny”,1
którą otrzymaliśmy jako prezent w dniu
naszego ślubu.
Kiedy zaczęłam czytać o obrzędach,
symbolice różnych przedmiotów czy
c z y n n o ś c i , k t ó r e w a r t o w y ko n a ć
w rodzinie podczas adwentu, nagle mój

rodzinny” autorstwa bp. Józefa Wysockiego, Wyd. Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003

wzrok utkwił na słowach “ołtarzyk
rodzinny”. I choć intuicyjnie domyśliłam
się czym on jest, postanowiłam poszukać
na jego temat więcej informacji. Okazało
się, że to naprawdę fenomenalny pomysł!
Ołtarz rodzinny, to miejsce w domu,
przeznaczone do modlitwy. Powinien
znajdować się tam krzyż i świeca, zapalana
na początku modlitwy (jako symbol
obecności Pana Jezusa), pomocna przy
2
tworzeniu klimatu modlitwy. Reszta
w zasadzie jest kwes ą indywidualną:
można powiesić ikonę czy obraz Matki
Bożej, postawić ﬁgurkę świętej osoby, czy
kwiaty.3
Taka przestrzeń w domu przeznaczona
do modlitwy z pewnością ułatwia
oderwanie się od codziennych czynności
oraz wyciszenie i skupienie na Panu Bogu.
Dodatkowo, sprzyja gromadzeniu się całej
rodziny na modlitwie, może być też
inspiracją dla now ych rodzinnych
rytuałów i tradycji (w zależności od okresu
liturgicznego ołtarz rodzinny może
zawierać wieniec adwentowy, żłóbek,
koronę cierniową i inne. Jest to wspaniała
okazja, żeby zaangażować dzieci w jego
dekorowanie).
Być może dla starszych czytelników
tego artykułu nie jest to nic nowego (mogą
pamiętać ołtarz rodzinny ze swojego
domu). Ponieważ ani ja, ani mój mąż
takowych wspomnień nie mieliśmy, jest to
dla nas czymś nowym, mimo, że dawniej
ołtarzyk rodzinny można było spotkać
w niemalże każdym domu.4 Dziś jest to
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raczej egzotyka.
W zależności od warunków
mieszkaniowych, ołtarz rodzinny może
znajdować się w odrębnym pokoju,
przeznaczonym wyłącznie do modlitwy
(ah… jakże mi się marzy mieć tak duże
mieszkanie / dom, by było w nim miejsce
na taką domową “kaplicę”!), jak również
być usytuowanym na komodzie czy
zwykłej półce. Wszystko zależy od tego, ile
mamy miejsca w swoim domu.
Przy planowaniu ołtarza rodzinnego
należy również podjąć decyzję, w którym
pomieszczeniu go umieścić: w salonie /
jadalni, by był tam, gdzie rodzina wspólnie
zasiada do stołu, gdzie przyjmuje się gości
(by był zachętą do wspólnej modlitwy oraz
świadectwem naszej wiary względem
odwiedzających nas gości) czy raczej
miejscem zacisznym, do którego można
się udać na modlitwę, w której nikt nam
nie będzie przeszkadzał (np. w sypialni
rodziców).
Ołtarz czy ołtarzyk rodzinny ma być więc
po pierwsze, wyrazem naszej wiary (jeśli
coś jest dla nas ważne, dajemy temu
miejsce w naszym domu); po drugie,
swoją obecnością zachęcać do
podejmowania modlitwy, nie tylko
osobistej, ale również rodzinnej. Nie wiem
jak Wy, ale ja się tą wiedzą zainspirowałam… i skomponowanie ołtarza
rodzinnego będzie moim zadaniem
domowym na czas adwentu.
Dominika Popowicz

Przy wspólnej modlitwie, osoba zapalająca świecę może powiedzieć “Światło Chrystusa”, a reszta odpowiedzieć
“Bogu niech będą dzięki”, a gasząca znów “Światło Chrystusa niech pozostanie wśród nas”, a pozostali “Teraz i na
wieki”
3 http://www.magazynfamilia.pl/artykuly/Domowy_oltarz_Przezytek_czy_niezbednik_prawdziwego_chrzescijanina
_,11160,104.html
4 tamże.

Niedzielni święci
na każdy dzień
AKOLITAT (gr. akolouthos - osoba
towarzysząca). Do reformy posoborowej
czwarte (ostatnie) z tzw. święceń niższych, na
mocy którego klerykowi powierzano urząd
kościelny (godność) noszenia podczas Mszy
św. z asystą lichtarzy z zapalonymi świecami
oraz pełnienia funkcji tzw. kredencjarzy, tzn.
podających celebransowi wino i wodę na
Oﬁarowanie i do ablucji po Komunii św.
Obecnie akolitat jest jedną z dwóch (opórcz
lektoratu) posług, do której kleryk bądź
wierny świecki (mężczyzna) zostają
wprowadzeni w tzw. obrzędzie ustanowienia.
Do funkcji akolity należy wspomaganie
diakona i kapłana w wypełnianiu czynności
liturgicznych, zwłaszcza podczas Mszy św.,
przygotowanie innych wiernych do pełnienia
funkcji pomocniczych podczas sprawowania
liturgii, oraz - w pewnych okolicznościach rozdzielanie Komunii św., a także wystawianie
i chowanie Najświętszego Sakramentu (nie
błogosławienie Najświętszym Sakramentem).
Niektóre funkcje akolity pełnią zwykle
ministranci albo inni wierni świeccy, niekiedy
przygotowani do tej posługi na odpowiednich
kursach i wprowadzeni do niej w ramach
specjalnego obrzędu, który nie jest jednak
udzieleniem (ustanowieniem) posługi akolity
na stałe. Konferencja Biskupów (Episkopatu)
Polski nie wydała żadnych postanowień co do
udzielania posługi akolitatu na stałe wienym
świeckim, którzy nie zamierzają przyjąć
święceń diakonatu i prezbiteratu.

Maryja Panna z
Loreto
wspomnienie
Cześć oddawana Maryi Pannie
z Loreto jest związana z tradycją
cudownego przeniesienia przez
aniołów domu, w którym Maryja
żyła w Nazarecie, na wzgórze
Loreto we Włoszech. Około IV
wieku grupa chrześcijan
rzeczywiście zdemontowała
budynek w Ziemi Świętej,
przewiozła i złożyła na nowo w
Loreto. Sanktuarium loretańskie
należy do najstarszych, od wieków
stanowi cel pielgrzymek.
Ikonograﬁa ukazuje aniołów
przenoszących dom, na którym
zasiada Maryja Panna.
OPIEKUNKA: aeronautów.

Stołówka „CARITASU” organizuje tanie przyjęcia okolicznościowe.
CENNIK: np. stypy: obiad + kawa, ciasto: 20 os. – 700 zł; każda następna osoba – 20 zł
Inne uroczystości (komunie, chrzciny, urodziny) cena do uzgodnienia.
INFORMACJE – tel. 698 797 430 lub 513 298 888

