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Zapytaj dzieci, które z
tych tradycji najbardziej
im się podobają i
Jakie znacie tradycje
adwentowe? (poszukajcie,ustalcie wspólnie, które
chcecie kultywować

Co to jest adwent?

przeczytajcie)

(roraty? szara
godzina? wieniec
adwentowy?)

3

4
Jak rozumiecie stwierdzenie, że
Jezus jest Światłością Świata?

zastanówcie się wspólnie
nad symbolem światła w
Biblii

przygotujcie pieśni adwentowe:
nauczcie się nowych, poszukajcie
ciekawych aranżacji

Co dla Was
oznacza światło?

Może wykonacie nowe
lampiony adwentowe?

5
Zastanówcie się wspólnie i zapiszcie jakie macie potrzeby
duchowe na ten adwent? Na czym chcecie się skupić?
Czego potrzebujecie?
Może ktoś z Was wielkie pragnienie pójścia na Adorację,
bo dawno nie był, może chcecie podjąć jakiś duchowy
wysiłek, dodatkową modlitwę za konkretne osoby?

7
Zastanówcie i wymieńcie ile łask i dobra
otrzymaliście w swoim życiu darmo od Boga

Jeśli macie taką potrzebę:zanotujcie je

Jak rozumiecie słowa a dzisiejszej Ewangelii?

Co chciał nam pokazać Jezus dokonując
cudu rozmnożenia pokarmu?

6
Wyobraźcie sobie, że słowa z Ewangelii Jezus
kieruje bezpośrednio do każdego z
Was:"Według wiary Waszej niech Wam się
stanie!"
Co widzicie? Jak oceniacie Wasza wiarę?
Czy jest taka jaką byście chcieli? Czy jest coś
nad czym chcecie pracować w tym adwencie?
( zanotujcie to i podejmijscie konkretne kroki
w tym kierunku)

8
rozważcie przygotowanie Szlachetnej
Paczki, jesli jest już późno by dołączyć do
akcji, popytajcie sąsiadów: może jest ktoś
kto potrzebuje konkretnej pomocy?

Na ile to co otrzymaliście dajecie dalej innym ludziom? Co
możecie dać innym? Nie chodzi tu tylko o materialne rzeczy

9
Przeczytajcie o życiu św.Mikołaja

Pomódlcie się dziś za jego
wstawiennictwem

10
Czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że Bóg szuka zabłąkanych
owiec poprzez sakrament spowiedzi świętej?

zaplanujcie rodzinną spowiedź świętą, wpiszcie
konkretny termin do kalendarza

przyjrzyjcie się rachunkowi sumienia, może warto poszukać
nowej, głębszej inspiracji podczas przygotowań do spowiedzi
św.? u spowiedzi
kiedy ostatnio byliście (dorośli)

generalnej? Może to będzie ten czas?
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12

Wypiszcie przymioty Matki Bożej: ile jesteście
wstanie wymienić z pamięci?

Kto jest Twoim patronem
z Chrztu świętego?

Teraz porównajcie to co zapisaliście z Litanią Loretańską

Czy chodzicie na nabożeństwa maryjne?
Jakie miejsce zajmuje w Waszym życiu Matka Boża?
Napiszcie

Jeśli nie znasz jego życiorysu to przeczytaj
o nim i pamiętaj o swoim patronie w
codziennej modlitwie

13

zrób dzisiaj to czego
pragnie najbardziej
Twoja dusza
15
kiedy ostatnio byliście na rekolekcjach?
poszukajcie odpowiednich i zapiszcie sięteraz

17
jak doświadczacie obecności
żywego Boga w życiu Waszej
rodziny?

zapiszcie konkretne przykłady

19
Znacie datę Waszego chrztu? Świętujecie
jakoś szczególnie?

jeśli nie wpiszcie ją do kalendarza i w
ten dzień starajcie się zawsze
uroczyściej przeżyć, Msza św,adoracja?

obejrzyjcie album ze zdjęciami z Chrztu.

21
Pomódlcie się dziś
nowenną do
św.Józefa

23
odmówcie wspólnie
Anioł Pański, nie musi
być w południe

14
dowiedzcie się jakie misje
na całym świecie prowadzi
Kościół.
wybierzcie konkretną, którą chcecie

wspomóc i pomódlcie się w tej intencji, a
jeśli możecie wesprzyjcie materialnie

16
do jakiej postawy z dzisiejszej Ewangelii jest Wam
bliżej?Do postawy pierwszego czy drugiego syna?
A może reprezentujecie jeszcze inną postawę?
Zanotujcie przykład

18
Pomódlcie się dziś
szczególnie za chorych i
cierpiącyh

Jak poza modlitwą możecie im realnie pomóc?

zróbcie to!

20
Aby Jezus mógł przyjść na świat, Bóg wykorzystał
cały łańcuch ludzkich istnień, by największy z
cudów się wydarzył.
Jezus chce przychodzić na świat cały czas,nie
tylko w czasie narodzin, poprzez nas. Każdego
dnia, konsekwentnie.
Czy Mu na to pozwalam?

22
Zaśpiewajcie lub posłuchajcie
wspólnie piosenkę"Mario czy już
wiesz?

24
zastanówcie się nad słowami: żeby wierzyć trzeba
mieć odwagę. Czy Wy macie odwagę pokazywać na
co dzień swoją wiarę? Naszym powołaniem jako
wierzących jest posłannictwo: jak realizujemy to
powołanie?

25
Podziękujcie dziś podczas modlitwy za
czas adwentu
Poproście o dobre, głębokie
przeżycie nadchodzących Świąt

27
Dziś Wigilia!
Chrystus się dziś narodzi!
Przeżyjcie ten czas bez
pośpiechu, świętujcie!

26
Zastanówcie się nad słowami dzisiejszej
Ewangelii.
Czy potraficie rozmawiać z Bogiem i
rozpoznać Jego wolę?

Może jest to materiał
do pracy?

