
W I E C Z Ó R    A D W E N T O W Y 
 
Na tle muzyki  wchodzi nowicjuszka z lampionem i czegoś szuka. 
 
s. Joanna: Kogo szukasz? 
s. Justyna: Szukam Boga. 
s. Joanna: Tak było od wieków...( na scenę wchodzą inne postulantki z lampionami , czegoś 
szukają...) ludzie szukali Boga. Przez swoje złe uczynki sami oddalili się od Niego. Lecz On 
nieustannie szukał drogi do ich serc. 
 
s. Bogusława: Trwał Adwent... Z ust proroka rozlegało się nawoływanie… 
s. Maria ( wchodząc ): Przygotujcie drogę Panu! Prostujcie ścieżki dla Niego! Niech drogi 
kręte staną się prostymi. Nawróćcie się! 
 
s. Joanna i s. Bogusława: Kim on jest? Prostować ścieżki ? Przygotowywać drogę?! 
s. Marta ( podchodzi do niego ):Nauczycielu, co mam czynić? 
s. Maria: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu kto nie ma. 
s. Marta: Ale dlaczego mam dzielić się z innymi, przecież to jest moje.... Zdobyłam majątek 
ciężką pracą, dlaczego mam dzielić się z żebrakami? 
s. Maria: Kto ma żywność niech się też podzieli z potrzebującymi. Trzeba wyzwolić się z 
egoizmu. Szukając zaś szczęścia drugich, znajdziecie własne.  
(kobieta odchodzi w cień) 
s. Karolina: (podchodzi) Nauczycielu, co mam czynić, aby Bóg był ze mnie zadowolony? 
Spełniam swój obowiązek, solidnie przygotowuję się do egzaminów... 
s. Maria: Bądź pracowity, uczciwy, samodzielny... 
s. Karolina: Uczciwy? Trzeba sobie w życiu jakoś radzić, inni też tak nie czynią... 
s. Maria: Nikt nie musi robić tego, co robi większość, zwłaszcza, gdy ktoś robi źle. 
s. Katarzyna: A my co mamy robić? 
s. Maria: Porzućcie zło, przestańcie złem się bawić. 
s. Katarzyna: Czy my możemy być dobrymi ludźmi? 
s. Maria: Każdy może być dobrym człowiekiem, jeżeli w swoim życiu spełnia wolę Bożą… 
s. Marta: Głosisz nam wolę Bożą. Kim jesteś, czy ty jesteś Mesjaszem? 
s. Maria: Ja was chrzczę wodą, ale za mną idzie Ktoś ważniejszy ode mnie, Ten któremu ja 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Cieszcie się – ON jest już bardzo blisko! 
(melodia, wychodzi Jan Chrzciciel i pozostali aktorzy) 
 
s. Joanna i s. Bogusława: Już wiemy: Jan Chrzciciel głosi Chrystusa! Mesjasz przyjdzie! On 
nadchodzi! 
 
Nowicjuszka  zapala świecę na wieńcu i wszyscy śpiewają: Pan blisko jest, oczekuj Go /3x 
 
s. Joanna: Jezus przychodząc do ludzi, ciągle mówi słowa: Oto stoję u drzwi twego serca i 
kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
a On ze Mną  
 
Śpiew: Oto stoję u drzwi i kołaczę 
 
 
 
 



s. Joanna: Adwent – jest darem samego Boga - darem łaski i zbawienia. 
s. Justyna: Adwent - czas odnajdywania sensu życia, czas nadziei. Czas porzucania obciążeń! 
Czas lekkości serca. 
s. Anna: Adwent – jest czasem pragnienia, czasem nadziei. 
s. Agnieszka: Adwent wzywa nas do czuwania, wzywa nas by kochać. Kto kocha – ten 
czuwa, czuwa w miłosnym oczekiwaniu na Boga. Czuwa nad tą ciągle przychodzącą 
miłością. 
s. Angelina: Temu, kto czuwa z miłością, Jezus okazuje swą tkliwość, im więcej czuwa, tym 
więcej kocha, a im bardziej kocha, tym bardziej czuwa. 
 
 Śpiew: Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król 
 
s. Joanna: CZUWAJCIE – oznacza, że w każdej chwili musimy być przygotowani, by stanąć 
przed Panem. W całym naszym postępowaniu spojrzenie musi być zwrócone ku Panu, który 
niebawem przyjdzie. 
 
s. Kinga: CZUWAJCIE – oznacza, że w każdej chwili powinniśmy postępować 
odpowiedzialnie wobec Pana – każdego dnia oczekując Jego przyjścia. 
 
s. Justyna: Czuwając, wyszukujemy okazje, by czynić dobrze. Nie możemy zaprzepaścić 
okazji do pełnienia dobra – cokolwiek czynimy, czyńmy nie dla siebie, lecz dla Niego. 
 
s. Anna: To radosne oczekiwanie ma być wypełnione modlitwą. Aby odnaleźć samych siebie, 
aby móc stanąć przed Bogiem i zastanowić się nad swoim życiem. Potrzebujemy ufnego i 
pełnego wiary zwrócenia się ku Niemu. 
 
s. Agnieszka i s. Angelina na przemian: 
s. Agnieszka: Pan przybywa, przynosi nam wolność, a wraz z nią siłę, byśmy byli podobnie 
jak On twórcami wolności i pokoju dla innych! 
 
s. Angelina: Przybądź Panie! Zapal pośród nas światło swej obecności. 
 
s. Agnieszka: Przybądź Panie! Roznieć wśród nas i przez nas Twoją obietnicę pokoju i 
sprawiedliwości między ludźmi. 
 
s. Angelina: Przybądź Panie! Rozświetlaj nasze życie pięknem miłości otrzymywanej i 
dawanej. 
 
s. Agnieszka: O Ty, do którego się modlimy i na którego czekamy, Ty, dla którego walczymy 
i którego miłujemy, czuwając: Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź i nie zwlekaj! Przyjdź i 
pobłogosław nam! 
 
Śpiew: Pan nadchodzi, jest blisko więc radujcie się w Nim, Alleluja! 
 
  
 
 
  

 
 


