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 Nabożeństwo adwentowe w rodzinach 
 

 Zapraszamy, abyście w Waszych domach w adwencie organizowali codziennie (lub 
w wybrane dni) modlitwę rodzinną. W tym roku utrudnione jest pójście na Mszę św. roratnią, 
a uczestniczenie za pośrednictwem transmisji online, szczególnie dla dzieci, niekoniecznie jest 
najlepszym rozwiązaniem.  
 Dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalną formułę nabożeństwa rodzinnego. 
Każdego kolejnego dnia będziemy poznawać kolejne imiona i tytuły Jezusa, na którego 
przyjście czekamy.  
 Poza wspólnym czytaniem słowa Bożego i modlitwą, każdego dnia będzie też zadanie 
do wykonania dla wszystkich członków rodziny. Mają one za cel przede wszystkim zbliżyć Was 
do siebie nawzajem i do Pana Boga. 
 Jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe instrukcje do każdego ze spotkań prosimy 
o przekazanie nam swojego adresu mailowego - raz w tygodniu będziemy wysyłać je w formie 
pliku na Waszą pocztę.  

Jak przygotować i poprowadzić nabożeństwo: 

• Ustalcie w rodzinie kiedy chcecie się modlić i gdzie. Zachęcamy do tego, żeby spotkania te 
odbywały się rano, przed świtem (tak jak roraty) - jest to znak czuwania. 

• Jeśli chodzi o miejsce, warto, żebyście się nawzajem widzieli. Możecie np. usiąść wokół stołu, 
albo na podłodze. Postarajcie się zorganizować wieniec adwentowy (może po prostu 
4  świece) lub jakąś pojedynczą świecę. Warto też mieć lampiony, a w pomieszczeniu żeby 
panował półmrok, tak aby płomienie świec były wyraźnie widoczne. 

• Osoba, która ma prowadzić nabożeństwo (raczej rodzic, choć może też być to któreś z dzieci, 
jeśli jest ono w stanie to zrobić) dzień wcześniej zapoznaje się z jego treścią, szuka osoby, 
która przeczyta fragment z Pisma świętego (na podstawie materiałów ze strony lub 
wysłanych mailem). 

• Warto też przygotować kartonik (kartkę) z napisanym imieniem/tytułem Jezusa oraz 
zadaniem na dziś, który będzie powieszony w widocznym miejscu. Możecie też pomyśleć 
o zrobieniu kalendarza adwentowego (np. na drzwiach lub zawieszając 4 sznurki) do których 
będziecie przyczepiali kolejne kartoniki z imionami Jezusa.  

Gdy już wszyscy jesteście razem, zacznijcie według schematu z następnej strony. 
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 Nabożeństwo adwentowe w rodzinach 

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 Pisma świętego 

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 może powiedzieć krótkie wprowadzenie do tekstu (może je także przeczytać z 
naszych materiałów). 

Czytanie odpowiedniego fragmentu z Pisma świętego. 
(na koniec: Oto słowo Boże - Bogu niech będą dzięki). 
Krótka rozmowa z dziećmi na temat kolejnego imienia (tytułu) Jezusa. Wyjaśnienie zadania na dziś. 

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. 

——————————————————————————————————————————— 
Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe konspekty do nabożeństw na cały adwent, prosimy podaj nam swój 
adres mailowy w formularzu na stronie: http://parakow.pl/rodzinnyadwent 

http://parakow.pl/rodzinnyadwent

