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Nabożeństwo adwentowe w rodzinach 
Imiona Jezusa - 1. tydzień adwentu 

——————————————————————————————————- 

poniedziałek, 30 listopada - Jezus, Mt 1,18-21 

1. Zapalenie świecy (świec wieńca adwentowego) 
Jedna z osób zapala świece wieńca adwentowego lub innej pojedynczej świecy. Może temu 
towarzyszyć śpiew np. Oto Pan Bóg przyjdzie, Marana tha… 

2. Znak krzyża  
Przewodniczący:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.   
Wszyscy:   Amen. 

3. Czytanie Ewangelii 
Osoba prowadząca tymi lub podobnymi słowami prosi Pana Boga: 
Dobry Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień naszego życia. Prosimy Cię, daj nam usłyszeć 
to, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć.  
Osoba prowadząca tymi lub innymi słowami może powiedzieć krótkie wprowadzenie do 
tekstu: 
Każdy z nas ma imię. Imię jest jedną z pierwszych rzeczy, o które pytamy nowo spotkaną 
osobę. W kolejnych dniach Adwentu będziemy poznawać różne imiona i tytuły Jezusa, na 
którego przyjście przygotowujemy się w tym czasie. Dziś wsłuchajmy się we fragment z 
Ewangelii św. Mateusza, gdzie anioł wyjaśnia Józefowi kim jest dziecko, które ma urodzić 
Maryja oraz jakie będzie Jego imię. 

Czytanie odpowiedniego fragmentu z Pisma świętego: 

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 1, 18-21): 

 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów». 
 Oto słowo Pańskie  

Wszyscy:    Chwała Tobie, Chryste. 
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Krótka rozmowa z dziećmi na temat kolejnego imienia (tytułu) Jezusa. 
Przykładowe pytania do dzieci: 
- jak wybiera się imię dla nowo narodzonego dziecka? 
- czy może być ono przypadkowe?  

punkty do podkreślenia: 
kiedyś imiona nie tylko nie były przypadkowe, ale coś oznaczały. Np. Agata - znaczy po grecku  
“dobra”, a Jakub to po hebrajsku - “ten którego chroni Jahwe (Bóg)”. Imię Jezus znaczy “Jahwe 
jest zbawieniem” - dlatego w słowach ewangelii anioł mówi  “On bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów” 

Wyjaśnienie zadania na dziś 
Porozmawiajcie w rodzinie o swoich imionach, dlaczego właśnie takie zostały Wam nadane i 
co one dla Was znaczą. 

4. Modlitwa rodziny 
Przewodniczący: Prośmy Pana Boga w naszych intencjach: 

Każdy kto chce (albo po kolei) mówi o co chce prosić dziś Pana Boga. Prośbę kończymy 
słowami: Ciebie prosimy. Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas Panie. 

5. Ojcze nasz 
Wspólnie mówimy modlitwę: Ojcze nasz... 

6. Błogosławieństwo 
Każdy z rodziny, zaczynając od rodziców, stawia krzyżyk na czole pozostałych członków rodziny 
(może do tego dodać słowa: niech Cię Bóg błogosławi). 

7. Gaszenie świec. 
Warto gdzieś w domu zrobić kalendarz z kolejnymi imionami/tytułami Jezusa oraz znaleźć 
widoczne miejsce, gdzie wisiałoby zadanie na dziś. 

—————————————————————————————————————————— 

To jest przykładowy konspekt codziennego nabożeństwa. Jeśli chcesz otrzymać takie 
konspekty na cały adwent, prosimy podaj nam swój adres mailowy w formularzu na stronie: 
http://parakow.pl/rodzinnyadwent
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