
Adwentowe zamieszanie 

wokoło leciały z nieba pierwsze płatki śniegu. Spadały szybko na idące dzieci do 

kościoła. Jeden płatek szybko przyczepił się do czapki Miłosza. Anioł stróż który 

podążał za radosnym chłopcem szybko zdmuchnął mu ten płatek z czapki. 

W kościele było inaczej niż zwykle. Przy ołtarzu stał ogromny wieniec 

przyozdobiony kokardkami, a nim stały cztery świece.  Była też figurka małego 

Jezuska. Na ołtarzu stała nowa biała świeca z niebieską wstążką.  

- coś tu się dzisiaj dzieje- pomyślał Miłosz.- pewnie ksiądz na lekcji coś mówił, ale 

ja byłem chory. No nic. Poczekam zaraz się pewnie wyjaśni.  

-kochane dzieci- rozpoczął jakiś czas później kazanie ksiądz wikary- co zmieniło 

się w naszym kościele? Możecie teraz wyjątkowo rozejrzeć się po kościele i jeśli 

coś zauważycie po cichutku do tego podejdźcie.  

Dzieci rozeszły się po kościele. Dziewczynki stanęły przy schodach, przy 

malutkiej figurce Dziecka Bożego. Zuzia nawet zastanawiała się czy nie przynieść 

na następne spotkanie jakiegoś kocyka dla maluszka. Niby to figurka ale jej tez 

może być zimno.  

Starsze dzieci ustawiły się przy wieńcu adwentowym bo doskonale pamiętały z 

ubiegłego roku świece, które zapala się  w kolejne niedziele. 

Kilku uczniów z klasy 2 podeszło do wyjątkowej świecy: dużej białej z niebieską 

wstążką- to Roratka. To specjalna świeca z którą ksiądz wchodzi do kościoła 

podczas każdych rorat. Ona przypomina nam o zbliżających się świętach.  

Mały Piotruś- przedszkolak stanął jednak obok księdza i złapał go za ornat.  

- a ty Piotruś co wybrałeś? – zapytał zaskoczony ksiądz 

- księdza ornat- bo tez jest inny niż zwykle bo fioletowy. 

- pięknie, każdy z was wybrał coś co tworzy tradycje adwentową- posumował 

ksiądz- czy pamiętacie jak nazywa się Msza Święta na którą przychodzimy z 

lampionami i świecami, wspominamy wtedy szczególnie Maryję- Matkę Pana 

Jezusa.?  

- roraty- zawołały dzieci.  



- pięknie, - pochwalił ksiądz- serdecznie was zachęcam do przychodzenia w środy 

wieczorem i w sobotę bardzo rano na roraty. Słyszałem coś o figurce Maryi, 

którą będzie można otrzymać w zamian za sumienne przychodzenie. 

 Pamiętajcie też że trzeba się dobrze przygotować do świąt i właśnie po to 

potrzebny jest nam Adwent. I tu wcale nie chodzi o sprzątanie naszych czystych 

domów. Chodzi o przygotowanie duchowe, w naszych sercach 

Na stronie naszej parafii w kąciku dla dzieci znalazłem ADWENTOWY 

KALENDARZ DOBRYCH UCZYNKÓW, który zachęca nas do zrobienia jednego 

dobrego uczynku dziennie. to nie wiele więc mam nadzieje że wam się wszystkim 

uda- zachęcił na koniec ksiądz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


