
Błogosławieństwo 
wieńca adwentowego

Prowadzący:      W dzisiejszy wieczór, poprzedzający pierwszą niedzielę Adwentu, chciejmy w 
naszej rodzinie uroczyście rozpocząć ten radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Przez 
długie wieki ludzie wyczekiwali Mesjasza. Był to pierwszy Adwent, który zakończył się wraz z 
Narodzeniem Jezusa. Obecnie żyjemy w czasach drugiego Adwentu, oczekując powtórnego przy-
jścia Chrystusa w chwale w czasach ostatecznych. Mamy się na to przyjście dobrze przygotować. 
Każdy Adwent nam o tym przypomina. 
Wieniec adwentowy symbolizuje niewiędnący wieniec chwały, który każdy z nas pragnie kiedyś 
otrzymać z rąk Chrystusa w Królestwie Niebieskim. Przez cztery niedziele Adwentu będziemy 
zapalać na nim kolejne świece. Będzie to wyraz naszego czuwania i gotowości na przyjście Chrys-
tusa, który jest Światłem świata. Niech światło tych świec towarzyszy nam przez cały Adwent 
podczas naszej rodzinnej modlitwy i wspólnych posiłków i niech rozświetla mroki naszego życia.

Wszyscy zgromadzeni śpiewają trzykrotnie antyfonę:
 Oto Pan Bóg przyjdzie.  Z rzeszą świętych k'nam przybędzie. 
 Światłość wielka w dzień ów będzie. Alleluja.
Prowadzący:     Prośmy teraz Pana Boga, aby raczył pobłogosławić ten wieniec adwentowy, który 
będzie nam przypominać o potrzebie czuwania i o tym, że Chrystus jest naszym Światłem.

Panie Boże, pobłogosław ten wieniec i wzbudź w nas tęsknotę osiągnięcia niewiędnącego 
wieńca chwały w Twoim Królestwie. Spraw, abyśmy modląc się przy nim, dobrze przygot-
owali swoje serca na przyjście Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem 
Świętym. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojciec kropi wieniec wodą święconą i zapala na nim pierwszą świecę.

Prowadzący: Wysłuchajmy teraz słów św. Pawła Apostoła z Listu do Efezjan.       5,8-11

Niech one będą dla nas drogowskazem w naszym adwentowym czuwaniu: Niegdyś bowiem 
byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co 
jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, 
nawracajcie [tamtych]! 

 Oto słowo Boże.  Bogu niech będa dzięki.
Raz jeszcze wszyscy zgromadzeni śpiewają trzykrotnie antyfonę: 

 Oto Pan Bóg przyjdzie. Z rzeszą świętych k'nam przybędzie. 
 Światłość wielka w dzień ów będzie. Alleluja.
                                                                             Źródło: Wszystkie nasze dzienne sprawy. Modlitewnik dla rodzin


