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Wieniec adwentowy 

 Tradycja tworzenia wieńca adwentowego pochodzi z krajów protestanckich. Jego symbolika jest 
wielowarstwowa. Podstawowym znakiem są 4  świece zapalane w  kolejnych tygodniach adwentu. Wskazują na 
zbliżanie się do Prawdziwej Światłości – Jezusa Chrystusa.  
 Zielone gałązki są symbolem życia i wspólnoty. Całość wyraża naszą nadzieję 
na zwycięstwo życia śmiercią, światła nad ciemnością. Jest także znakiem wspólnoty 
chrześcijańskiej czuwającej w modlitwie. Do wieńca mogą być przyczepione wstążki 
w  czerwono-fioletowym kolorze, co z kolei wskazuje na radość oczekiwania, 
a  jednocześnie na konieczność wewnętrznego oczyszczenia, moralnego 
przygotowania na przyjście Chrystusa. 
 Wieniec może być bardzo prosty. Wystarczą cztery małe świeczki w czterech 
słoiczkach i kilka zielonych gałązek. Warto zatroszczyć się o ten znak przypominający 
nam o adwencie. 

Błogosławieństwo wieńca adwentowego i lampionów 

Modlitwę może poprowadzić któryś z rodziców lub inny członek rodziny. 
Przewodniczący:  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. 
Wszyscy:  Amen. 
Przewodniczący: Posłuchamy słów z Ewangelii według św. Marka (Mk 13,33-37), gdzie Jezus mówi o potrzebie 
czuwania: 
 Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, 
który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.  
 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, 
czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: 
Czuwajcie!» 
  Oto słowo Pańskie.   
Wszyscy:  Chwała Tobie, Chryste. 

Przewodniczący: Prośmy Pana Boga, aby okazał nam swoje miłosierdzie i  pobłogosławił nas tu 
zgromadzonych oraz ten wieniec i lampiony adwentowe, które będą przypominać wszystkim w naszym 
domowym Kościele o powtórnym przyjściu Pana, o zwycięstwie łaski nad grzechem, a światłości nad 
ciemnością. 
 modlitwa w ciszy 
Przewodniczący: Wszechmogący Boże, Panie wieków, prosimy Cię, byś pobłogosławił naszą rodzinę, naszych 
przyjaciół i bliskich. Pobłogosław także te lampiony i wieniec adwentowy, który budzi w nas nadzieję 
otrzymania niewiędnącego wieńca chwały, jaki obiecałeś tym, którzy będą postępować jak dzieci 
światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Wszyscy:  Amen. 
Wieniec i lampiony możemy pokropić wodą święconą i zapalamy pierwszą świecę. 

Teraz można spontanicznie wymienić prośby do Pana Boga, jakie mają różni członkowie rodziny.  Wezwania kończymy 
słowami: Ciebie prosimy, odpowiadamy: Wysłuchaj nas Panie. 
Wszyscy: Ojcze nasz… 

Przewodniczący: Wysłuchaj nas, Boże, byśmy czuwając wiernie, wypełnili Twoją wolę, byli gotowi i bez 
zarzutu na dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen.
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