
   

Wszyscy łamią się opłatkiem i przekazują sobie znak pokoju. W życzeniach 

warto powiedzieć: dobrze, że jesteś.., dziękuję za…proszę wybacz mi…a potem 

przejść można do samych życzeń.  Po nich razem zasiadamy do stołu.  Samą 

wieczerzę można zacząć od jednej z kolęd, po czym następuje modlitwa 

błogosławieństwa: 
 

P. Pobłogosław Panie Boże nas i naszych bliskich, pobłogosław tę wieczerzę 

wigilijną i tych którzy ją przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem                       

i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.               W. Amen. 
 

Cicha noc, święta noc,* Pokój niesie ludziom wszem,* A u żłóbka Matka 
święta,* Czuwa sama uśmiechnięta,* Nad Dzieciątka snem. 
 

Cicha noc, święta noc,* Pastuszkowie od swych trzód,* Biegną wielce 
zadziwieni* Za anielskim głosem pieni,* Gdzie się spełnił cud. 
 

Cicha noc, święta noc,* Narodzony Boży Syn,* Pan wielkiego Majestatu* niesie 
dziś całemu światu* Odkupienie win. 

Po wieczerzy, najlepiej przed  słodkim biesiadowaniem, gdy zostanie 

zmyte i posprzątane po daniach głównych, rozpakowujemy prezenty. 

Można się umówić, że każdy z uczestników proponuje kolędę, która 

najbardziej mu się podoba ( może powiedzieć dlaczego właśnie ta) i po 

wspólnym odśpiewaniu jej otwiera swój prezent. Zaleca się bardzo 

czuwanie wigilijne całej rodziny aż do Pasterki. Można śpiewać kolędy                

i czytać opowiadania wigilijne, dzieci mogą recytować wiersze…Można 

też razem zobaczyć:„ Narodzenie Pana Jezusa”, „Narodzenie”, „Maria z 

Nazaretu”, Prawdziwą historię św. Mikołaja, „Opowieści wigilijną”… 

Wybrane przysłowia: 

° Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie.                                                
° W dzień Adama i Ewy daruj bliźniemu gniewy 

° Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.                                                                                         
° Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny                                                     
° Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo się powlecze. 
° Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. 
° Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie. 
° W Boże Narodzenie słonko świeci, tak i tydzień zleci 
° Pogoda na wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie zmienia                               
° Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima długo białą. 
° Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym Świętom śnieg            

pewnie zaszkodzi.  
 

 

OBRZĘD  WIECZERZY WIGILIJNEJ 

Na pierwszą gwiazdę lub na wyznaczoną 
godzinę, kiedy jest wszystko gotowe, 
członkowie rodziny ubrani odświętnie 
gromadzą się przy wigilijnym stole. Na nim 
jest przygotowany opłatek, zapalona  świeca          
i Pismo Święte. Najstarsza osoba w rodzinie 
zaczyna od modlitwy Anioł Pański. 
Poszczególne części można podzielić według 

możliwości uczestników wieczerzy. Na czas składania życzeń                     
i łamania się opłatkiem warto włączyć cicho kolędy. Pięknie jest, kiedy 

razem przygotowujemy wigilię, razem świętujemy i razem sprzątamy. 
Dla kuchni ważne jest, że na obrzęd ten potrzeba około 15 minut, zaś 
przy większej ilości członków rodziny- odpowiednio więcej. 

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego 

W.    Amen. 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi                                                                                                        

I poczęła z Ducha Świętego                                                                         

Zdrowaś Maryjo… 

Oto ja służebnica Pańska                                                                                                             

Niech mi się stanie według słowa Twego                                                           

Zdrowaś Maryjo… 

A Słowo stało się Ciałem                                                                                                                                          

I    I zamieszkało między nami …Zdrowaś Maryjo 

 

Potem ktoś z rodziny ogłasza: 

P.    W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela, 
w sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie -według kalendarza 

greckiego, w 752 roku po założeniu miasta Rzymu, w 42 roku 

panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w całym 
świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn 

wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. 

Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa 

według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy 

słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości 

wydarzenie narodzin Syna Bożego. 



                         

                          

EWANGELIA 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten 
spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybrali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z 
poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy 
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w 
żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie. 

Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 

straż nocną nad swą trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł 
Pański i jasność Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli 
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania».       (ł.k 2, 1-14)                         

Oto Słowo Pańskie. 

 

 

 
Po chwili milczenia 

następuje modlitwa. 
Wezwania można podzielić   
wśród uczestników wigilii         

i dodać swoje. 

 

 

 

P. Na ten wieczór czekaliśmy z utęsknieniem. Zanieśmy więc 

nasze modlitwy do naszego Ojca w niebie, który tak umiłował 

świat, że dał nam swojego Syna, abyśmy mieli życie w obfitości. 
Wołajmy do Niego: W. Obdarz nas wszystkich miłością i pokojem. 
 

1. Ojcze, prosimy Cię za Kościół, którego jesteśmy członkami i za tych, 
których powołałeś do poznania swojej prawdy.  W. Obdarz nas miłością 
i pokojem. 

 

2. Ojcze, w duchu Twojej mądrości prowadź tych, którzy nami rządzą, 
aby kierowali nami w pokoju. W. Obdarz nas miłością i pokojem.  
 

3. Twój Syn Ojcze, narodził się w ubóstwie i poniżeniu. Weź w swą 
opiekę biednych, osamotnionych  i cierpiących.    W. Obdarz nas 

miłością …. 
 

4. Spraw, aby małżeństwa i rodziny nie mające własnego dachu nad 
głową jak najszybciej znalazły swój dom. W. Obdarz nas miłością                   
i pokojem. 
 

5. Naszych zmarłych (rodziców, braci, znajomych), obdarz radością 
życia wiecznego. W. Obdarz nas miłością i pokojem…                                             

(  tu można zaprosić do spontanicznej modlitwy ) 
 

Zakończenie: módlmy się zatem za siebie nawzajem, za naszych 

bliskich, sąsiadów i znajomych tak, jak nas nauczył nasz Pan Jezus 

Chrystus: Ojcze nasz…: 

 
Boże nasz Ojcze, w tę świętą noc Twój umiłowany Syn zamieszkał 

pośród nas zrodzony z Najświętszej Maryi Panny w betlejemskiej stajni. 

On przynosi pokój całemu światu i uświęca życie rodzinne. Prosimy 

Cię, niech zamieszka w naszej rodzinie i umacnia ją więzami Twojej 

miłości, niech darzy nas radością i pokojem. Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego Bóg, na wieki wieków. W. Amen 

 

Tymi lub podobnymi słowami najstarsza osoba składa życzenia      

i zaprasza do podzielenia  się opłatkiem.  

 

P.: Teraz, w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem — 
chlebem miłości. Otwierając serca nasze na bliźniego, otwieramy je na 

przyjście Dzieciątka Jezus. Niech w Nim każdy z nas znajdzie dobroć i 

przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają 

nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi i serdeczni. Niech mają zawsze dobre 

zamiary i niech doznają w swoim życiu szczęścia i radości. Niech Pan 
będzie zawsze z nami i sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy, 

stali się uczestnikami Jego radości w królestwie Bożym. Tego życzmy 

sobie nawzajem i naszym bliskim. Amen 


