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Na stole nakrytym bia∏ym obrusem k∏adziemy Pismo
Âwi´te i op∏atek oraz ustawiamy Êwiec´ (najlepiej
Wigilijnego Dzie∏a Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy
stole pozostaje wolne jako znak pami´ci o bliskich, którzy
nie mogà razem z nami zasiàÊç do wigilii (np. o zmar∏ych
z rodziny).
Wieczerz´ wigilijnà rozpoczynamy modlitwà.
Najlepiej jeÊli prowadzi jà ojciec.

W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.

ZAPALANIE ÂWIECY:
Ojciec lub matka zapala Êwiec´ na stole.

Ojciec lub matka: Âwiat∏o Chrystusa.
Wszyscy odpowiadajà: Bogu niech b´dà dzi´ki.

Najstarsze dziecko zapala Êwiate∏ka na choince.

CZYTANIE EWANGELII – (¸k 2,1–14)

Ojciec: Ponad dwa tysiàce lat temu przyszed∏ na Êwiat Je-
zus Chrystus, Syn Bo˝y, oczekiwany Zbawiciel. Opowia-
da o tym Ewangelia Êw. ¸ukasza.

Tekst odczytuje na przyk∏ad najstarsze dziecko:
W owym czasie wysz∏o rozporzàdzenie Cezara Augusta, ˝e-
by przeprowadziç spis ludnoÊci w ca∏ym paƒstwie. Pierwszy
ten spis odby∏ si´ wówczas, gdy wielkorzàdcà Syrii by∏ Kwi-
ryniusz. Wybierali si´ wi´c wszyscy, aby daç si´ zapisaç, ka˝-
dy do swego miasta. Uda∏ si´ tak˝e Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betle-
jem, poniewa˝ pochodzi∏ z domu i rodu Dawida, ˝eby si´ daç
zapisaç z poÊlubionà sobie Maryjà, która by∏a brzemienna.
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Kiedy tam przebywali, nadszed∏ dla Maryi czas rozwiàzania.
Porodzi∏a swego pierworodnego Syna, owin´∏a Go w pielusz-
ki i po∏o˝y∏a w ˝∏obie, gdy˝ nie by∏o dla nich miejsca w go-
spodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali stra˝ nocnà nad swojà trzodà. Naraz stanà∏ przy
nich anio∏ Paƒski i chwa∏a Paƒska zewszàd ich oÊwieci∏a, tak
˝e bardzo si´ przestraszyli. Lecz anio∏ rzek∏ do nich „Nie bój-
cie si´! Oto zwiastuj´ wam radoÊç wielkà, która b´dzie
udzia∏em ca∏ego narodu: dziÊ w mieÊcie Dawida narodzi∏ si´
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to b´dzie zna-
kiem dla was: znajdziecie Niemowl´ owini´te w pieluszki i le-
˝àce w ˝∏obie”. I nagle przy∏àczy∏o si´ do anio∏a mnóstwo za-
st´pów niebieskich, które wielbi∏y Boga s∏owami: „Chwa∏a
Bogu na wysokoÊciach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania”.

Po wys∏uchaniu fragmentu Ewangelii
– kol´da „Bóg si´ rodzi”.

WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia proÊby, wszyscy odpowia-
dajà:
Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.

Ojciec lub matka: Bo˝e, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Ci´ i dzi´kujemy za noc, w której po-
s∏a∏eÊ nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pa-
na i Zbawiciela i prosimy Ci´:

■ Udziel naszej rodzinie daru mi∏oÊci, zgody i pokoju. 
Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.
* Obdarz naszych sàsiadów, przyjació∏ i znajomych po-
kojem tej nocy. 
Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.
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■ Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, bied-
nych, g∏odnych na ca∏ym Êwiecie pociesz i umocnij Dobrà
Nowinà tej Êwi´tej nocy. 
Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.
■ Naszych zmar∏ych (wymieniç imiona) obdarz szcz´-
Êciem i Êwiat∏em Twej chwa∏y.
Ciebie prosimy, wys∏uchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiajà „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka: Panie Bo˝e, Ty sprawi∏eÊ, ˝e ta Êwi´ta
noc zajaÊnia∏a blaskiem prawdziwej Êwiat∏oÊci Jednoro-
dzonego Syna Twojego, spraw, abyÊmy jaÊnieli blaskiem
Twego Êwiat∏a w naszym codziennym post´powaniu.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

¸AMANIE SI¢ OP¸ATKIEM

Ojciec lub matka: A teraz w duchu mi∏oÊci i przebaczenia
prze∏amiemy si´ op∏atkiem – chlebem mi∏oÊci. Otwiera-
jàc serca nasze w mi∏oÊci wzajemnej, otwieramy je na
przyjÊcie Pana. Niech On b´dzie zawsze z nami.

Ojciec pierwszy sk∏ada wszystkim ˝yczenia i prze∏amuje
si´ op∏atkiem.

MODLITWA PO WIECZERZY
Odmawia ojciec lub matka.
Dzi´kujemy Ci, Bo˝e, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego
Jezusa Chrystusa, dzi´kujemy za mi∏oÊç do wszystkich
ludzi, za ten b∏ogos∏awiony wieczór i dary, które spo˝y-
waliÊmy. Tobie chwa∏a na wieki.
Amen.
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