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Adwent – czas radosnego 
czy pokutnego oczekiwania 
na przyjście Chrystusa?

Advent - the time of cheerful 
or penitential awaiting for Christ’s coming?

The main purpose of this paper is to solve the problem men-
tioned in the paper’s title: how do we understood the first part of 
the liturgical year? Is Advent the time of cheerful or penitential 
waiting for Christ’s coming? The Author finds the solution of this 
problem thanks to the etymology analysis of the keyword, under-
standing of Advent in different historical periods and the interpre-
tation of Advent presented by modern theologians. According to 
this analysis, Advent is currently more understood as a cheerful 
time of waiting for Christ’s coming, than a penitential period. 

Keywords: Advent, liturgical year, fasting, atonement.

Głównym celem niniejszego opracowania jest udzielenie 
odpowiedzi na problem postawiony w tytule artykułu – jak we 
współczesnej teologii Kościoła obrządku łacińskiego rozumiany 
jest pierwszy okres roku liturgicznego? Czy jest to czas radosnego 
czy pokutnego oczekiwania na przyjście Chrystusa? Autor docho-
dzi do rozwiązania postawionego problemu badawczego przez 
analizę etymologii kluczowego słowa, rozumienia Adwentu w po-
szczególnych okresach historycznych oraz prezentowanej przez 
współczesnych teologów interpretacji teologicznej pierwszego 
okresu roku liturgicznego. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań można stwierdzić, że współcześnie akcent położony jest na 
radosnym charakterze Adwentu, mimo wielowiekowej tradycji 
podkreślającej pokutny wymiar tego okresu liturgicznego.

Słowa kluczowe: Adwent, rok liturgiczny, post, pokuta.
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Adwent wydaje się być najtrudniejszy spośród okresów 
liturgicznych Kościoła katolickiego do właściwego zinterpre-
towania. Z jednej strony kościelne symbole i celebracje, jak 
np. fioletowa barwa szat mszalnych, zwyczaj opuszczania 
śpiewu „Gloria in excelsis Deo” czy treść części perykop bi-
blijnych przeznaczonych na Adwent, które przenoszą wier-
nych do wydarzeń paruzyjnych, zdają się sugerować pokut-
ny charakter tego czasu. Niemniej jednak z drugiej strony 
znajdują się elementy nakazujące doszukiwać się w pierw-
szym okresie roku liturgicznego charakteru weselnego. Bę-
dzie to np. mówienie w kazaniach o Adwencie jako czasie 
radosnego przygotowania do uroczystości Bożego Narodze-
nia, biała barwa szat mszalnych podczas mszy roratnych, 
odśpiewywanie podczas tych celebracji hymnu „Gloria in 
excelsis Deo” czy brak przepisów przypisujących na Adwent 
post ilościowy1. Nastawienie wiernych też idzie w kierun-

1 Jeszcze nie tak dawno temu było zalecenie poszczenia w wigilię 
uroczystości Bożego Narodzenia, ale ta praktyka została uznana za 
fakultatywną. W tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego znany jest 

ku rozumienia tego okresu jako radosnego oczekiwania na 
przyjście Chrystusa. Owa niejednoznaczność w interpretacji 
Adwentu powoduje, że dla części osób jest to czas posta-
nowień pokutnych, a dla innych zwykłe przygotowanie do 
świąt zawierające po części już w sobie weselny charakter 
Bożego Narodzenia.

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel próbę usta-
lenia właściwego rozumienia pierwszego okresu roku litur-
gicznego, a zatem odpowiedź na pytanie, czy Adwent jest 
czasem radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście 
Zbawiciela. Żeby osiągnąć zamierzony cel, zostanie krótko 
zarysowana etymologia kluczowego terminu, pojawienie 
się i historyczny rozwój instytucji przygotowawczej do świąt 
bożonarodzeniowych oraz współczesna teologia pierwsze-
go okresu roku liturgicznego.

Podanie etymologii Adwentu umożliwi właściwe od-
czytanie samego terminu, jego historycznych uwarunko-
wań, a więc, co za tym idzie, i rozumienia tego słowa przez 
pierwszych chrześcijan. Bliższe przyjrzenie się zmianom hi-
storycznym w interpretacji omawianego okresu liturgiczne-

post przed Bożym Narodzeniem. Jest to tzw. post filipowy zaliczany do 
jednego z czterech postów wielodniowych (zob.: Olszewski 1986: 80).
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go da możliwość odczytania warunków, które wpływały na 
rozumienie Adwentu w taki, a nie inny sposób. Istnieje spore 
prawdopodobieństwo, że to właśnie owe historyczne zmia-
ny wpłynęły ostatecznie na to, że dzisiaj na pierwszy okres 
roku liturgicznego patrzy się z dwóch różnych perspektyw. 
Na koniec będzie miała miejsce analiza Adwentu pod kątem 
współczesnej teologii, co umożliwi pokazanie, jak dzisiejsi 
teologowie odczytują analizowany okres liturgiczny.

Etymologia

Polskie słowo „adwent” wywodzi się od łac. adventus 
oznaczającego przyjście (Sroka 2013: 227). Ten termin jest 
tłumaczeniem greckiego wyrazu parusia, który posiada 
dwa główne znaczenia: obecność oraz przybycie. Podane 
źródłosłowy wykorzystywano zarówno w sferze świeckiej, 
jak i religijnej. W języku politycznym były używane do okre-
ślenia przybycia monarchy albo wysokiej rangi urzędnika 
(Nowak 2002: 166). W sferze kultowej oznaczały przyjście 
bóstwa (Charytański 1966: 261).

W terminologii chrześcijańskiej słowo adwent było 
pierwotnie używane na określenie faktu przyjścia Zbawi-
ciela na świat oraz pamiątkę tego wydarzenia (Krakowiak 
2006: 9). W ten sposób nawiązywano po części do pogań-
skiej idei przybycia bóstwa do ludu. Dopiero z czasem za-
częto tym terminem określać przygotowanie do liturgicz-
nego wspomnienia narodzin Syna Bożego. Innymi określe-
niami adwentu są wyrażenia ante natale Domini (łac. przed 
narodzinami Pańskimi) oraz adventus Domini (łac. przyjście 
Pańskie) (Nadolski 1991: 109).

Historia

Początkowo chrześcijanie świętowali Boże Narodzenie 
bez specjalnego wprowadzenia w teologię tej uroczystości. 
Dopiero z czasem zrodziła się potrzeba utworzenia okresu 
przygotowawczego. Najstarszą wzmiankę o jakiejś formie 
przygotowania przed wspomnieniem przyjścia Jezusa na 
świat odnaleźć można w „Liber Officiorum” św. Hilarego 
z Poitiers (Starowieyski 2009: 7), dziele pochodzącym z po-
łowy IV wieku. Biskup pisze w nim o praktyce postu przed 
kościelną uroczystością. Miejscem powstania tego okresu 
liturgicznego była Galia i Hiszpania (Miazek 1999: 147).

Wielką rolę w kształtowaniu się Adwentu odegrała 
praktyka udzielania chrztu świętego na Boże Narodzenie. 
Na podstawie analogi z rolą, jaką odgrywał Wielki Post 
w odniesieniu do liturgicznego wspomnienia zmartwych-
wstania Chrystusa, zaczęto traktować czas poprzedzający 

przyjście Zbawiciela na świat jako okres katechumenatu 
(Nadolski 2006: 50). W takim rozumieniu Adwent miał 
zatem służyć dobremu przygotowaniu katechumenów do 
przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej2.

Konsekwentnie ten okres liturgiczny musiał nabrać 
charakteru pokutnego i rzeczywiście tak się stało. Zacho-
wały się liczne świadectwa potwierdzające praktyki post-
ne. Długość ich trwania oraz zakres zależały od środowiska 
kościelnego. Częstym zwyczajem było poszczenie trzy dni 
na tydzień. O tej tradycji wspomina Perpetuus oraz Grze-
gorz z Tours (Nadolski 1991: 110). Do dwóch tradycyjnie 
przyjmowanych dni postnych, tzn. środy i piątku, dołączano 
jeszcze poniedziałek3.

Znaczne rozbieżności powstały w zakresie czasu trwa-
nia Adwentu, a co za tym idzie także okresu pokutnego. 
Kształtowanie się tego okresu liturgicznego na wzór Wiel-
kiego Postu powodowało uformowanie się czasu czterdzie-
stu dni przygotowania. Z tego powodu, aby otrzymać ową 
symboliczną liczbę należało rozpocząć post 14 XI (28 XI 
według kalendarza juliańskiego). Ponieważ tego dnia przy-
padało liturgiczne wspomnienie św. Filipa, stąd praktyki po-
stne nazywano postem św. Filipa. Gdzieniegdzie poszczono 
od 11 XI do 6 I. Ten zwyczaj wiązał się ze wspominaniem 
Narodzenia Pańskiego w styczniu. Symboliczne czterdzieści 
dni otrzymywano wskutek wyłączania z rachuby niedziel 
i sobót (Sorboni 2001: 28)4.

Inny charakter Adwent przybrał natomiast w tradycji 
Kościoła rzymskiego, gdzie był traktowany jako przygoto-
wanie do świąt bez praktyk pokutnych. Poważne zmiany 
w liturgii tego okresu wprowadził dopiero pontyfikat Grze-
gorza Wielkiego5. Przed reformami z końca VI wieku przy-
gotowywano się do wspomnienia narodzin Chrystusa przez 
dwie różne instytucje – suche dni grudniowe oraz Adwent 
(Brodziak 2002: 36). To właśnie pierwsza z nich wiązała się 
z postem i praktykami pokutnymi, które były jednak ograni-
czone. Na synodzie w 595 roku z jednej strony nastąpiło po-
łączenie tych dwóch instytucji tak, że suche dni grudniowe 
stały się częścią Adwentu, a z drugiej miała miejsce zmiana 
długości okresu przygotowawczego. Czas poprzedzający 
liturgiczne wspomnienie pierwszego przyjścia Zbawiciela 
na świat został skrócony z sześciu do czterech niedziel6. 

2 Początkowo trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej udzielano ra-
zem. Praktyka ta została po dziś dzień zachowana w tradycji Kościołów 
wschodnich.
3 Zwyczaj postu w środy i piątki jest praktyką sięgającą samych początków 
Kościoła. Już powstałe w I wieku Didache wspomina o postach w tych 
właśnie dniach (VIII; 1).
4 Po dziś dzień w tradycji Kościoła łacińskiego niedziele nie są uwzględ-
niane przy rachubie czasu Wielkiego Postu. Z tego powodu od Środy Po-
pielcowej do Wielkiej Soboty jest dokładnie 40 dni pokuty wielkopostnej.
5 Pontyfikat tego papieża przypada na lata 590-604.
6 Należy jednak nadmienić, że według Bergaminiego pod koniec VII wieku 
Adwent trwał w Rzymie pięć tygodni (zob.: Bergamini 2004: 131).
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Ta cyfra miała wyobrażać oczekiwanie świata na nadejście 
obiecanego Mesjasza (Gueranger 1927: 38)7. Natomiast 
wskutek połączenia dwóch wspomnianych instytucji pokut-
ny charakter suchych dni grudniowych przeszedł po części 
na Adwent. Ten słabo jeszcze zauważalny odcień będzie się 
stopniowo rozwijał w późnym średniowieczu.

Chociaż w X wieku wskutek oczekiwania bliskiego koń-
ca świata8 nasilił się wymiar pokutny, który dotknął również 
pierwszy okres roku liturgicznego, to jednak na dużo dalej 
idące zmiany trzeba będzie czekać jeszcze ponad dwieście 
lat. Właśnie w XII wieku z powodu silnego oddziaływania 
liturgii galijskiej na rzymską (Nadolski 1991: 110-111) mia-
ła miejsce reorientacja akcentu dotycząca oczekiwanego 
przyjścia Chrystusa – bardziej zaczęto podkreślać wymiar 
eschatologicznego przybycia Zbawcy. Przyjęto ponadto nie-
które zwyczaje liturgiczne rytu galijskiego, jak np. opuszcza-
nie „Gloria in excelsis Deo” podczas Mszy. Zatrzymano jed-
nak praktykę śpiewu Alleluja przed proklamacją Ewangelii 
(Nadolski 2006: 51).

Innocenty III9, który dążył do ujednolicenia barw stoso-
wanych podczas Eucharystii, na Adwent przypisuje czarny 
kolor symbolizujący żałobę10. Oto jego słowa: „Kościół ubie-
ra się w szaty czarne w dni smutku i pokuty za grzechy, oraz 
w nabożeństwach za zmarłych; tj. od Adwentu aż do wigilii 
narodzenia Zbawcy i od siedemdziesiątnicy11 aż do Wielkiej 
Soboty” (Nowowiejski 1902: 95). Tego rodzaju reforma spo-
wodowała, że pierwszy okres roku liturgicznego przybrał 
nawet charakter żałobny. W tym czasie miał także miejsce 
zwyczaj odśpiewywania sekwencji „Dies irae”12.

Taki wymiar Adwentu nie został zmieniony nawet 
w epoce Soboru Trydenckiego. Pierwszy okres roku litur-
gicznego uznano nawet obok Wielkiego Postu za czas za-
kazany, czyli taki, podczas którego nie wolno było m.in. za-
wierać związków małżeńskich (Brodziak 2002: 39). Na czas 
Adwentu wyznaczono trzy dni postne: środę, piątek oraz 
poniedziałek13. Post miał dotyczyć nie tylko potraw mię-
snych, ale również wina, piwa, tłuszczu i sera. Zabraniano 

7 Według rachuby dostępnej w księgach ST Bóg miał stworzyć świat ok. 
4 tys. lat przed narodzinami Zbawiciela. Cztery kolejne niedziele miały 
symbolizować właśnie okres owych 4 tys. lat.
8 Prawdopodobnie wiązało się to w znacznej mierze z perspektywą roku 
1000, który bardzo łatwo mógł zostać odczytany jako apokaliptyczne mi-
lenium (por.: Ap 20).
9 Pontyfikat tego papieża przypada na lata 1198-1216.
10 Zestawienie kolorów szat liturgicznych używanych w różnych pań-
stwach Europy w okresie przedtrydenckim podczas Adwentu można 
odnaleźć w: (Żarnowiecki 1902: 12-13). Według tego wykazu najczęściej 
używanym kolorem była barwa fioletowa i czarna. Czerwona pojawiała 
się bardzo rzadko.
11 Jest to określenie trzeciej niedzieli przed Środą Popielcową rozpoczyna-
jącej okres tzw. Przedpościa.
12 Odmawianie podczas Adwentu sekwencji, która była normalnie prze-
znaczona na mszę pogrzebową, jeszcze bardziej potwierdza pokutny cha-
rakter pierwszego okresu roku liturgicznego w prezentowanym czasie.
13 W części regionów poszczono w soboty zamiast w poniedziałki.

również bawić się i podróżować (Brodziak 2002: 40).
Pokutny i postny charakter pierwszego okresu roku 

liturgicznego został utrzymany jeszcze w dwudziestym stu-
leciu14. Na początku XX wieku Paliński napisał w jednym 
ze swoich dzieł: „Post ten [w środy i piątki adwentowe] 
obowiązuje każdego wiernego chrześcijanina katolika pod 
ciężkim grzechem” (Paliński 2011: 115). Powaga groźby wy-
raźnie pokazuje ścisłe związanie pokuty z Adwentem. Piszą-
cy pięćdziesiąt lat wcześniej Łunkiewicz przyrówna nawet 
pokutę adwentową do umartwień podczas Wielkiego Postu 
(Łunkiewicz 1854: 13).

Niedługo przed II Soborem Watykańskim papież Pius 
XII w encyklice „Mediator Dei” także opowiedział się za 
pokutnym charakterem pierwszego okresu roku liturgicz-
nego15. Ze względu na wielkie znaczenie tekstu zostanie on 
przytoczony w całości.

„W czasie świętego adwentu liturgia budzi w nas 
świadomość grzechów, których nędznie dopuściliśmy się, 
i upomina nas, abyśmy okiełznawszy pożądliwości i posłu-
gując się dobrowolnym umiarkowaniem ciała, skupili się 
w pobożnym rozmyślaniu i przejęli się żywym pragnieniem 
powrotu do Boga, który sam jeden może nas uwolnić swą 
łaską od zmazy występków i od żałosnych nieszczęść, które 
za nami idą” (Pius XII 1948: 87).

Zdecydowana zmiana charakteru Adwentu dokonała 
się w związku z reformami liturgicznymi zapoczątkowanymi 
przez II Sobór Watykański. Dzisiaj według „Ogólnych norm 
roku liturgicznego i kalendarza” okres przygotowania do 
uroczystości Bożego Narodzenia ma podwójne ukierunko-
wanie – na wspomnienie historycznego przyjścia Zbawiciela 
na świat oraz Jego powtórne przybycie przy końcu czasów16.

Teologia

Według opinii Łunkiewicza Adwent jest początkiem 
roku liturgicznego, ponieważ właśnie od tej epoki zaczęła 
się w sposób najpełniejszy spełniać tajemnica zbawienia 
człowieka (Łunkiewicz 1854: 14)17. Bez przyjścia Jezusa na 
świat, a wcześniej bez przygotowania tego wydarzenia, nie 
zostałaby złożona odkupieńcza ofiara krzyżowa. Eschatycz-

14 Warto zauważyć, że Kunzler mimo wszystko uważa, że post adwentowy 
miał wydźwięk bardziej zewnętrzny niż wewnętrzny, (zob.: Kunzler 1999: 
666).
15 Warto jednak zauważyć, że Nowowiejski dopatruje się w adwentowych 
mszach niedzielnych cechy radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa 
(zob.: Nowowiejski 1993: 594).
16 (Zob.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza: 39). Ta zmiana 
charakteru pierwszego okresu roku liturgicznego nie dokonała się natych-
miastowo. Jeszcze niedługo po soborze Schenk napisze: „Adwent ma do 
dziś pochodzący z Galii charakter pokuty” (zob.: Schenk 1967: 436).
17 Krótką dyskusję na temat kończenia bądź rozpoczynania roku liturgicz-
nego od Adwentu można odnaleźć w: (Charytański 1966: 264-265).



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(14)/2015                                                                                                    

50

ny wymiar Adwentu znacząco utrudniałby dopatrywanie 
się w tym okresie początku roku liturgicznego18, ale dzięki 
przekierowaniu, wskutek ostatnich reform, Adwent wyraź-
niej nabrał cech przygotowania do uroczystości Bożego Na-
rodzenia. Taka interpretacja nie utrudnia już dopatrywania 
się w nim początku roku liturgicznego.

We współczesnym patrzeniu na Adwent bardzo mocno 
podkreśla się jego podwójną rolę. Z jednej strony ten czas 
ma przygotować chrześcijan do świąt bożonarodzeniowych, 
a z drugiej do paruzji, która może nadejść w każdej chwili. 
Właśnie te dwa aspekty powodują, że współcześnie w Ad-
wencie wyróżnia się dwie główne części (Pieńkowski 2002: 
149). Pierwsza trwa do 16 grudnia włącznie i zarysowuje 
przez wiernymi perspektywę eschatyczną. Druga natomiast 
rozciąga się na czas od 17 do 24 grudnia i jest przeznaczo-
na na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego 
Narodzenia (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: 
98)19. Owo rozróżnienie jest także dobrze widziane w prefa-
cjach przeznaczonych na poszczególne podokresy. W pierw-
szej prefacji adwentowej jest mowa o ponownym przyjściu 
Pana w blasku swej chwały, a w drugiej – o przygotowaniu 
się z radością na święta Jego Narodzenia20.

Ewangelie przeznaczone na poszczególne niedziele 
Adwentu w różnych cyklach czytań tylko częściowo oddają 
atmosferę owych dwóch podokresów21. Jedynie perykopy 
ewangeliczne przeznaczone na pierwszy dzień Adwentu 
mówią bardzo wyraźnie o perspektywie eschatologicz-
nej22. Na drugą i trzecią niedzielę tego okresu liturgicznego 
wyznaczone są teksty prezentujące postać Jana Chrzcicie-
la, osoby, która wskazała obiecanego mesjasza23. Bardziej 
akcentują zatem aspekt przygotowania do uroczystości 
Bożego Narodzenia. Ewangelie z czwartej niedzieli Adwen-
tu skupiają się już na Maryi i wydarzeniach bezpośrednio 
poprzedzających przyjście na świat Chrystusa24.

Z kolei pierwsze czytania eksponują przede wszystkim 
postać Izajasza25, ponieważ większość tekstów wziętych 

18 Powtórne przyjście Chrystusa w chwale stanowi ostatni etap historii 
zbawienia, stąd w przypadku podkreślania eschatycznego wymiaru Ad-
wentu bardziej zasadne byłoby uznanie go za ostatni okres roku liturgicz-
nego.
19 Warto nadmienić, że ten podział ma swoje korzenie już w IV wieku, 
kiedy to na synodzie w Saragossie zażądano uczęszczania do kościoła od 
17 grudnia do uroczystości (zob.: Nadolski 1991: 109-110).
20 Pierwszą prefację adwentową odmawia się w okresie od pierwszej nie-
dzieli Adwentu do 16 grudnia, a drugą od 17 do 24. Dobór prefacji od-
zwierciedla zatem podwójny charakter początku roku liturgicznego.
21 W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane tylko pierwsze czy-
tania i Ewangelie niedziel adwentowych.
22 Mt 24,37-44 (cykl A), Mk 13,33-37 (cykl B), Łk 21,25-28.34-36 (cykl C).
23 Druga niedziela: Mt 3,1-12 (cykl A), Mk 1,1-8 (cykl B), Łk 3,1-6 (cykl C). 
Trzecia niedziela: Mt 11,2-11 (cykl A), J 1,6-8.19-28 (cykl B), Łk 3, 10-18 
(cykl C).
24 Mt 1,18-24 (cykl A), Łk 1,26-38 (cykl B), Łk 1,39-45 (cykl C).
25 Stąd niekiedy mówi się o trzech wielkich postaciach Adwentu: Izajaszu, 
Maryi i Janie Chrzcicielu, (zob.: Stabińska 2000: 7-14).

jest z jego księgi26. Ze względu na możliwość odczytywania 
eschatologii zarysowanej w wielu perykopach Iz na dwa 
sposoby, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy te teksty 
mają odnosić się do końca czasów czy do początku ery me-
sjańskiej. Co za tym idzie, trudno jest stwierdzić, czy dana 
perykopa bardziej akcentuje wymiar eschatyczny czy bożo-
narodzeniowy27.

Podwójny wymiar Adwentu, wyraźnie akcentowany we 
współczesnych opracowaniach, ma zatem na celu przygoto-
wanie wiernych do dwóch wydarzeń – świąt Bożego Naro-
dzenia oraz powtórnego przyjścia Chrystusa. Stąd wypływa 
podwójny charakter pierwszego okresu roku liturgicznego 
(Schwikart 2002: 15). Z jednej strony Adwent ma wymiar 
radosny, ponieważ kreśli przed chrześcijanami perspektywę 
wspomnienia pierwszego zejścia Zbawiciela na świat, któ-
re dokonało się w atmosferze weselnym28. Z drugiej strony 
zawiera w sobie aspekt pokutny ze względu na mający na-
stąpić przy końcu czasów Sąd Boży.

W pierwszej kolejności Adwent powinien przygotowy-
wać do liturgicznego wspomnienia pierwszego przyjścia 
Zbawiciela na świat, ponieważ to wydarzenie dokonało się 
chronologicznie wcześniej. Ze względów duszpasterskich 
ten porządek został jednak zmieniony (Brodziak 2002: 42). 
Dzięki tej modyfikacji drugi podokres Adwentu, tj. czas od 
17 do 24 grudnia, bezpośrednio przygotowuje wiernych do 
okresu Bożego Narodzenia, tworząc z nim w sposób natu-
ralny logiczną całość. Z kolei pierwszy podokres Adwentu 
w jakiś sposób współgra z Uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata, która przypada na koniec roku liturgicznego.

Należy jednak pamiętać, że w liturgii różnica pomiędzy 
tymi dwoma porządkami (wspomnienie narodzin Chrystu-
sa i Jego powtórne przyjście) nie jest taka wielka. Chociaż 
pierwsze z przywołanych wydarzeń należy do przeszłości, to 
jednak dzięki liturgicznej anamnezie staje się aktualne w te-
raźniejszości. Z kolei drugie jest już w jakiś sposób obecne 
we Mszy Świętej29. W tej perspektywie, jak zauważył Jan-
kowski, Adwent Chrystusa jawi się jako tak naprawdę jeden 
(Jankowski 1993: 19).

26 Na dwanaście perykop siedem pochodzi z Iz. Pozostałe czytania za-
czerpnięte są z 2Sm, Jr, Ba, Mi, i So.
27 Należy jednak zauważyć, że czytania z czwartej niedzieli Adwentu od-
noszą się bardzo wyraźnie do Narodzin Zbawiciela – Iz 7,10-14 (cykl A), 
fragmenty 2 Sm 7 (cykl B), Mi 5,1-4a (cykl C).
28 Przykładem może być hymn aniołów i reakcja pasterzy na widok naro-
dzonego Jezusa (zob.: Łk 2,8-20).
29 Bardzo znamienne są słowa wypowiadane przez kapłana w anaforze 
przeznaczonej podczas celebracji Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego, 
w której padają słowa: „Wspominając więc to zbawcze polecenie oraz 
wszystko, co się dla nas dokonało: krzyż, grób, po trzech dniach zmar-
twychwstanie, wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy Ojca oraz po-
wtórne i chwalebne przyjście”, (zob.: Boska Liturgia św. Jana Złotoustego. 
Wydanie dwujęzyczne. Wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego 
2005: 19).
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Problemem, który wymaga jeszcze głębszej analizy, 
jest kwestia barwy liturgicznej w pierwszym okresie roku 
liturgicznego. Obecnie na Adwent, podobnie jak i na czas 
Wielkiego Postu, jest przypisany kolor fioletowy. Przeważ-
nie dostrzega się w tej barwie symbol pokuty, umartwienia 
oraz postu. Jeżeli poprzestałoby się na tej symbolice, trzeba 
mieć świadomość jej nieadekwatności do współczesnego 
rozumienia pierwszego okresu roku liturgicznego jako czasu 
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

Skrok idzie w kierunku interpretowania adwento-
wego fioletu jako barwy wyrażającej w tym konkretnym 
przypadku nadzieję i radość, a nie smutek i pokorę (Skrok 
2013: 353). Odnosi się jednak wrażenie, że tego rodzaju 
interpretacja jest dostosowaniem symboliki do przyjętej 
uprzednio tezy o radosnym charakterze Adwentu. Wesele 
jest bowiem wyrażane w liturgii rzymskiej kolorem białym 
oraz uroczystym. Używanie fioletu w pierwszym okresie 
roku liturgicznego jest w znacznej mierze uwarunkowane 
przejęciem zwyczaju z tradycji przedsoborowej, która ak-
centowała pokutny charakter przygotowania do uroczysto-
ści Bożego Narodzenia.

Zwyczaj opuszczania hymnu „Gloria in excelsis Deo” 
podczas Mszy celebrowanej w czasie Adwentu, jak już za-
uważono, był spowodowany wpływem tradycji galijskiej. 
Radosny wydźwięk wspomnianego hymnu sugeruje, że 
jego nieodśpiewywanie wskazuje na pokutny charakter 
pierwszego okresu roku liturgicznego. Tłumacząc przywo-
łany zwyczaj, niektórzy odwołują się do nadawania tej pie-
śni nowego wydźwięku podczas świąt Bożego Narodzenia 
(Matino 2009: 15). Hymn „Gloria in excelsis Deo” dlatego 
nie jest odśpiewywany, ponieważ ma mocniej wybrzmieć 
w dniu liturgicznego wspomnienia przyjścia Jezusa na 
świat30. Chociaż takie tłumaczenie jest uzasadnione, to 
jednak nie można wykluczyć, że z historycznego punktu 
widzenia opuszczanie hymnu „Gloria” było spowodowane 
pokutnym charakterem Adwentu.

Podsumowanie

W świetle przeprowadzonych badań, na pytanie, czy 
Adwent jest czasem radosnego czy pokutnego oczekiwa-
nia na przyjście Zbawiciela, należy odpowiedzieć, że dzisiaj 
w Kościele katolickim obrządku łacińskiego pierwszy okres 
roku liturgicznego jest czasem radosnego przygotowania do 

30 Tego rodzaju interpretacja jest o tyle przekonująca, że według przekazu 
ewangelicznego pierwsze słowa tego hymnu rzeczywiście zostały wyśpie-
wane w dniu narodzin Syna Bożego (zob.: Łk 2,8-14). Skoro Adwent jest 
traktowany jako okres przygotowujący do wspomnienia przyjścia Pana 
na ziemię, opuszczenie hymnu „Gloria in excelsis Deo” w tym czasie jest 
uzasadnione.

uroczystości Bożego Narodzenia. Wiele zwyczajów mszal-
nych przemawiających przeciwko takiemu odczytywaniu 
Adwentu jest uwarunkowanych historycznym rozwojem 
tej instytucji. Dzisiejszy radosny charakter pierwszego 
okresu roku liturgicznego wydaje się być niczym innym jak 
powrotem do pierwotnej interpretacji Adwentu w Kościele 
rzymskim.

W dalszych perspektywach badawczych warto byłoby 
zająć się analizą powodów, które ostatecznie zadecydowa-
ły o tak radykalnej zmianie rozumienia pierwszego okresu 
roku liturgicznego. Czy był to wynik obecnego w czasach II 
Soboru Watykańskiego postulatu powrotu do pierwotnego 
chrześcijaństwa, czy może raczej ta decyzja wynikała z racji 
duszpasterskich i była spowodowana chęcią ograniczenia 
dość uciążliwych praktyk postnych. Wreszcie wartościowe 
byłoby spojrzenie na całość zmian dokonanych w perspek-
tywie całego roku liturgicznego pod aspektem redukcji dni 
pokutnych. Przewartościowanie specyfiki Adwentu jest bo-
wiem tylko jednym z elementów dość złożonego procesu 
uwypuklania bardziej radosnego charakteru konfesji kato-
lickiej w teologii posoborowej. Innymi komponentami tego 
procesu są choćby: znacząca redukcja wymagań wielkopo-
stnych, drastyczne skrócenie czasu tzw. postu eucharystycz-
nego, odebranie środzie charakteru postnego czy zniesienie 
tzw. suchych dni oraz przedpościa. Przeprowadzenie inte-
gralnych badań w tym zakresie pozwoliłoby na precyzyj-
niejsze odczytanie zmian, których dokonano w odniesieniu 
do rozumienia Adwentu w teologii przed- i posoborowej.
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