
ADWENT 

Czas radosnego oczekiwania na 

narodzenie Jezusa 



 
 

 

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) 
to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna 
się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV 
tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed  
I Nieszporami uroczystości Narodzenia 
Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 
28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 
25 grudnia. Stanowi pierwszy okres  
w każdym nowym roku liturgicznym. 
 
 



Dawne zwyczaje adwentowe 



Otrąbienie adwentu 

Nadejście Adwentu na Podlasiu, północnych krańcach 

Mazowsza oraz Lubelszczyzny, obwieszczano poprzez grę na 

ligawach – instrumentach w kształcie długiego, ponad 

metrowego rogu wykonanego z drewna świerkowego lub 

olchowego. Trąbę składano z dwóch sklejonych połówek 

drzewa przewiązanych owijkami z korzeni. Dźwięk 

wydobywający się z trąby zwano liganiem. Chętny do gry  

na instrumencie musiał posiadać szczególne predyspozycje 

fizyczne: przede wszystkim wymagano silnych rąk oraz 

mocnych, zdrowych płuc, by dmącemu w trąbę udało się 

uzyskać drgania. Rozchodzący się dźwięk przypominał 

głośne dudnienie i potrafił nieść się na odległość kilku 

kilometrów. 

 



Wędrująca po parafii figura Matki Bożej 

W niektórych katolickich parafiach kultywowano 

zwyczaj wędrującej figury Matki Bożej. Rodzina, 

której dziecko wyciągnęło szczęśliwy los, dostawała 

na jeden dzień figurę Maryi. Domownicy ustawiali 

się wokół niej śpiewając pieśni religijne  

i odmawiając modlitwy. Kolejnego dnia figurę 

przenoszono do innego domu. 



Podskubki  

Wracające ze Mszy św. dziewczęta lubiły podbiegać 

do kawalerów i zalotnie wołać: ”roracie, roracie, jak 

na imię macie? ”. 

Na wsi Adwent zwany był czasem swadziebnym – 

czasem swatania par. Okres przedświątecznego 

wyciszenia nakładał się z wypoczynkiem po 

rolniczych pracach letnich i jesiennych. Długie, 

jesienne wieczory i szybko zapadający zmierzch, 

sprzyjały spotkaniom towarzyskim. 



SYMBOLE 

ADWENTOWE 



ŚWIECA RORATKA 

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk symbolizuje 

ciało, knot – duszę, a płomień – światło Ducha Świętego 

płonące w duszy człowieka. Świeca roratka jest dodatkową 

świecą, zapalaną podczas rorat. W kościele umieszczana jest 

na ołtarzu i zapalana w czasie roratnich Mszy Świętych. 

Zazwyczaj jest to wysoka biała świeca, przepasana białą 

wstążką i udekorowana zielenią. Także w niektórych domach 

roratkę umieszcza się na ołtarzyku domowym, bardzo często 

obok figurki lub obrazu Matki Bożej. Zapalana jest w czasie 

modlitw rodzinnych. Świeca roratka symbolizuje Maryję, 

która w mroczny czas adwentowy niesie światu Chrystusa – 

Światłość Prawdziwą. 





 

WIENIEC ADWENTOWY 

W naszym kraju przyjął się zwyczaj umieszczania w kościele 

wieńca adwentowego. Zazwyczaj jest on robiony z gałęzi 

sosny lub choinki. Na nim umieszcza się cztery świece, które 

symbolizują cztery niedziele Adwentu. Świece zapalane są 

podczas każdej Mszy Świętej. Wieniec adwentowy posiada 

bogatą symbolikę. Symbolizuje jedność rodziny, która 

duchowo przygotowuje się na godne przeżycie świąt Bożego 

Narodzenia. Kolisty kształt wieńca oznacza także, że Bóg jest 

wieczny, nie ma ani początku ani końca. Wykonany z gałązek 

drzew iglastych, a więc wiecznie zielonych, ma oznaczać 

życie wieczne, jakie daje Chrystus wszystkim, którzy  

w Niego wierzą. Zapalanie zaś świec jest też symbolem 

światłości, jaką jest sam Jezus Chrystus: “Jam jest światłość 

świata…” (J 8, 12). 





RORATY – ADWENTOWE MSZE ŚWIĘTE 

Ta Msza Święta to jeden ze znaków obecności Maryi  

w okresie Adwentu. To Ona oczekiwała Mesjasza w sposób 

szczególny i w tym znaczeniu Adwent to oczekiwanie Maryi 

jako córki Izraela, która wraz z wszystkimi pokoleniami 

czekała na Jego przyjście, kiedy anioł Gabriel zwiastował Jej, 

że pocznie i porodzi Syna,  jako Matki Pana Jezusa 

oczekiwała w szczególny sposób na Życie, które wzrastało 

pod Jej sercem i jako Matki Kościoła razem z Kościołem 

czeka na ponowne przyjście chwalebnego, uwielbionego 

Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół 

w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański. 

 



LAMPIONY 

Dzieci zabierają je ze sobą idąc na roraty, aby 

rozświetlały mroki grudniowej nocy. Przygotowuje 

się je najczęściej z brystolu lub kartonu w formach 

czworoboków, wewnątrz umieszcza się lampkę, 

która zapalana jest na początku Mszy Świętej 

roratniej. Ten piękny symbol przypomina nam  

o konieczności zbierania przez cały Adwent dobrych 

uczynków, które rozjaśnią mroki grzechu w naszej 

duszy, aby wskazać Chrystusowi drogę do naszego 

serca. 
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