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Msze św. roratnie, na które zapraszamy wszystkie dzieci, odprawiane są od poniedziałku do
piątku o godz. 17.00 oraz w soboty o godz. 7.00. W tym roku w oczekiwaniu na przyjście Pana
Jezusa oprócz Maryi, o której obecności przypomina nam zapalona przy ambonie biała świeca
z niebieską wstążką, najmłodszym towarzyszy anioł stróż bł. Jana Pawła II, który każdego dnia
opowiada uczestnikom Rorat o jakimś znaczącym wydarzeniu z życia chłopca, młodzieńca,
kapłana, a wreszcie papieża – słowa z jego pamiętnika odczytuje w czasie kazania lektor.

    

Dlatego też w czasie Mszy św. roratnich przed amboną umieszczony jest otwarty „Pamiętnik
papieskiego anioła”, na kartach którego znajdziemy zdjęcia z życia bł. Jana Pawła II, a także
opowieści o ważnych wydarzeniach. Takie samo zdjęcie, wraz z kilkoma pytaniami i zadaniami,
znajduje się na obrazkach, które dzieci otrzymują po zakończeniu Eucharystii.

    

Oprócz „Pamiętnika…” w prezbiterium ustawiony jest stolik z trzema kapliczkami. W jednej
odnajdziemy Dzieciątko Jezus, w drugiej - Maryję, a w trzeciej - św. Józefa. To nie wszystko.
Ważne są również koszyczki. Do tego, który ustawiony jest przed kapliczkami, przed Mszą św.
dzieci wrzucają na karteczkach intencje modlitewne. Kilka z nich jest losowanych przed
modlitwą wiernych i odczytywanych na głos. Natomiast przed „Pamiętnikiem…” stoją aż trzy
koszyczki, podpisane: chłopcy, dziewczyny, przedszkolaki. Do nich dzieci wrzucają zapisane na
jednej karcie-serduszku odpowiedzi na pytania zamieszczone na obrazku z poprzedniego dnia i
swoje dobre uczynki. Oczywiście nie wolno zapominać o podpisaniu się.

    

Przed błogosławieństwem odbywa się losowanie. Jeden chłopiec, jedna dziewczynka i jeden
przedszkolak, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania, otrzymują nagrody, a kolejni, którzy
spełnili w ciągu minionego dnia dobre uczynki, zabierają do domu kapliczki, by wraz z całą
rodziną przez jeden dzień przy nich się modlić. Natomiast w ostatnim losowaniu poznajemy
osobę, która przy wygaszonych światłach, uniesionych wysoko lampionach i śpiewie „Oto Pan
Bóg przyjdzie” przybliża o jeden stopień figurkę Dzieciątka, umieszczoną na symbolicznych
schodach prowadzących z nieba na ziemię.

    

Zdjęcia z Mszy św. roratniej - zobacz
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