
OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 
ZAPALENIE ŚWIECY:  
 
Ojciec lub matka zapala ś wiecę na śtole.  

Ojciec lub matka:  Światło Chrystusa.  
Wśzyścy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.  
Najśtarśze dziecko zapala ś wiatełka na choince.  
 

CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1-14)  
 

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zba-
wiciel. Opowiada o tym Ewangelia wg. św. Łukasza.  
 

Odczytanie fragmentu Ewangelii. Łk 2,1-14. Po zakon czeniu- kolęda „Bo g śię rodzi”.  
 

WSPÓLNA MODLITWA: Ojciec lub matka odmawia proś by. 

 

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której po-
słałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:  
 

* Udziel naśzej rodzinie daru miłoś ci, zgody i pokoju. Ciebie prośimy… 
 

* Obdarz naśzych śąśiado w, przyjacio ł i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prośimy… 
 

* Naśzą parafię obdarz śwoją łaśką i błogośławien śtwem. Ciebie prośimy… 
 

* Wśzyśtkich opuśzczonych, śamotnych, chorych, biednych, głodnych na całym ś wiecie pocieśz i 
umocnij Dobrą Nowiną tej ś więtej nocy. Ciebie prośimy….  
 

* Naśzych zmarłych (wymienic  imiona) obdarz śzczęś ciem i ś wiatłem Twej chwały.  
Ciebie prośimy… 
 

Wśzyścy odmawiają „Ojcze nasz”.  
 

Ojciec lub matka:  Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej świa-
tłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w na-
szym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM:  
 

Ojciec lub matka:  A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem mi-
łości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On 
będzie zawsze z nami.  
 
Ojciec pierwśzy śkłada wśzyśtkim z yczenia i przełamuje śię opłatkiem. W trakcie wieczerzy ś piewane śą kolędy. 

Na śtole nakrytym białym obruśem kładziemy Piśmo Ś więte i opłatek oraz uśtawiamy ś wiecę. Jedno miejśce przy śtole 
pozośtaje wolne jako znak pamięci o bliśkich, kto rzy nie mogą razem z nami zaśiąś c  do wigilijnego śtołu. Wieczerzę wi-
gilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeś li prowadzi ją ojciec.  


