
Adwent 



Religia kl. 6    30.11.2020 r. 

Temat:57. Adwent czasem oczekiwania.

•Modlitwa (Zdrowaś Maryjo)

Notatka:

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, ale również oczekiwaniem na powtórne 

przyjście Jezusa – paruzję. Rozpoczyna on w Kościele nowy rok liturgiczny. W adwentowym oczekiwaniu towarzyszy 

nam Maryja. W sposób szczególny oddajemy Jej cześć podczas porannej Mszy św. zwanej roratami.  Roraty w naszej 

parafii są sprawowane codziennie o godz. ..............................

Roraty, spowiedź św., rekolekcje i postanowienia adwentowe prowadzą do nawrócenia, do którego nawoływał Jan 

Chrzciciel, i pomagają nam dobrze przygotować się na przyjście Pana.

Praca domowa:

Zastanów się i podejmij jedno postanowienie adwentowe. Napisz je na kartce i włóż do koperty. Zaklej kopertę i wklej ją 

do zeszytu. Niech to będzie obietnica, o której będziecie wiedzieli tylko Ty i Jezus.

Modlitwa: pieśń Przyjdź, Panie Jezu oraz: Maryjo, Matko pięknej miłości, naucz nas oczekiwać Jezusa i dostrzegać Go, 

gdy przychodzi do nas w naszych braciach. Amen.

Przez cały Adwent będą odprawiane na tygodniu Msze roratnie  o godz.17:00. Zapraszam 

na te Msze także dzieci i młodzież. Dzieci przynoszą serduszka ze swoim imieniem i 

nazwiskiem, wkładają je do koszyka przy bocznym ołtarzu i pod koniec rorat będzie 

losowanie do kogo pójdzie figurka MB w gościnę i wróci na następne roraty.



Bohaterką adwentu jest Maryja 

Dlaczego? - Ona przyjęła wolę Bożą i zgodziła się 

urodzić Jezusa - Zbawiciela. 

Posłuchaj piosenki - spróbuj zaśpiewać:

https://www.youtube.com/watch?v=_3xjgPj9VPQ

https://www.youtube.com/watch?v=_3xjgPj9VPQ


Maryja uczy nas 

a) posłuszeństwa Bożej 

woli

b) wierności Bogu

c) miłości do Boga

d) słuchania Boga przede 

wszystkim



To Ona najbardziej ze 

wszystkich ludzi na 

świecie czekała na 

przyjście Mesjasza. 

Tęskniła za Nim. Modliła 

się o Jego szybkie 

nadejście. 





Pan Bóg wybrał 

Maryję na matkę 

Zbawiciela.

Dlatego w czasie 

Adwentu razem z 

Najświętszą Maryją 

przygotowujemy się 

na narodziny Jezusa. 



Adwent 

Samo słowo „Adwent" oznacza przyjście
naszego Zbawiciela, którego powinniśmy 

oczekiwać i na to spotkanie z Nim trzeba 

nam się przygotować. 





Czekamy bo …..



Słowami, które często 

usłyszysz w adwencie w 

kościele są słowa : 

Marana Tha! 

Te słowa oznaczają prośbę: 

Przyjdź Panie Jezu. 

Tak modlili się pierwsi 

chrześcijanie. 



W Kościele mamy kilka 

pięknych zwyczajów 

adwentowych:



Roraty - to Msza ku czci Maryii 
święta sprawowana w kościołach w 

czasie adwentu rano. 



Roratka - to specjalna świeca z niebieską wstążką 

symbolizująca Matkę Bożą, zapalana na roratach.



Lampion - to symbol naszego 
czuwania, czekania i gotowości 
na spotkanie z Jezusem. 



Adwentowy wieniec - z 4 świecami. Oznaczają 

one 4 niedziele adwentu, co niedziela zapalamy 

kolejną świecę na wieńcu. 





W czasie adwentu kapłan ubiera 

do sprawowania mszy Świętej 

ornat (specjalna szata, w której 

ksiądz odprawia Mszę) koloru 

fioletowego a czasami także 

niebieskiego. Kolor niebieski w 

kościele jest uznawany za kolor 

maryjny. 



Co przyniesiesz Panu Jezusowi 

w darze na Jego urodziny 25 

grudnia? 

Jak wykorzystasz czas 

adwentu?

Jakie postanowienia 

podejmiesz, by Twoje serce było 

gotowe na spotkanie z Jezusem 

w czasie świąt Bożego 

Narodzenia? 





Wyzwanie: spróbuj każdego dnia 

adwentu zrobić jeden dobry uczynek 

bez marudzenia i narzekania. 

Wieczorem pomyśl, jaki to był 

uczynek. Zapisz datę i napisz, co 

zrobiłeś dziś dla Jezusa. Nie 

zapominaj o codziennej modlitwie. 




