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Temat: Adwent - okres radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.  

 Adwent (łac. adventus – przyjście) to okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych do Świąt Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się w niedzielę przypadającą cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem i trwa do Wigilii Bożego 

Narodzenia, czyli do 24 grudnia. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. 

W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, 

symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, 

czasu pojednania z Bogiem i ludźmi.  Charakter oczekiwania podkreślają czytania i 

pieśni adwentowe. W III Niedzielę Adwentu szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - 

koloru różowego. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z 

zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. 

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do 

niego przez pokutę i oczyszczenie. Ma on podwójny charakter: jest okresem 

przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz oczekiwaniem na 

powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów.  

Struktura Adwentu: 

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów: 

 czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów 

(okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 

 czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze 

przyjście Chrystusa na ziemię (od 17 grudnia do 24 grudnia). 

W czasie Adwentu odprawiane są Roraty,  czyli Msze święte ku czci Najśw. Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła 

nowinę od archanioła Gabriela zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. 

Wieniec adwentowy 

 Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Na wieńcu wykonanym 

zielonych gałązek iglastych umieszcza się trzy świece fioletowe i jedną różową, co odpowiada kolorom liturgicznym. 

Świeca różowa zapalana jest w trzecią niedzielę Adwentu. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście 

Chrystusa. Wiąże się to ze słowami Chrystusa, który określał siebie mianem "światłości świata". 

 

"Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 

Sym Człowieczy przyjdzie." 

 

Odpowiedz na pytanie:  

1. Jakie postanowienia podejmujesz na okres adwentowego oczekiwania? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
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