
 

Obrzęd wieczerzy wigilijnej 
 

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. PrzeŜywana w rodzinach w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapa-
da w duszę dzieci i przybliŜa im klimat nocy betlejemskiej. Słowa modlitw odmawiamy powoli, z poboŜnością, pamiętając o tym, Ŝe 
razem z nami zasiada do stołu sam Chrystus. Powinien je prowadzić ojciec rodziny lub ze słusznych względów ktoś inny. 

- W imię Ojca i Syna, i Ducha Św. 
- Amen 
- W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat wg proroctwa Daniela, w sto dziewięćdziesiątej olimpiadzie – wg kalendarza greckiego, 

752 roku po załoŜeniu miasta Rzymu, w 41 roku panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w cały świecie nastał 
pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście. Dlate-
go święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłu-
chajmy słów Ewangelii wg św. Łukasza (2, 1 – 14), opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna 
BoŜego. 

Po odczytaniu Ewangelii następuje łamanie się opłatkiem i przekazanie sobie znaku pokoju. Na-
stępnie, przed rozpoczęciem posiłku, ogarniamy modlitwą cały świat. 
„ W noc wigilijną otwiera się ogromna księga pielgrzymstwa narodu, który dziś wędruje duchem 
ze wszystkich zakątków świata do własnego domu rodzinnego” i do Betlejem. Wiarą zespoleni 
wołajmy do Chrystusa złoŜonego na sianie: Obdarz nas miłością i pokojem. 
- Chryste, który przyszedłeś na ziemię, „aby wszyscy byli jedno”, zgromadź całą ludzkość 
w jedną rodzinę kochających się Twoich dzieci. 
- Panie Jezu, który powołałeś na swego Namiestnika Syna naszego Narodu, papieŜa Jana 
Pawła II, niech w zdrowiu, Twojej łasce i powszechnej miłości słuŜy całemu światu, podbijając 
serca ludzi dla Ciebie 
- Zbawicielu świata, który ubogi i pokorny narodziłeś się w stajni betlejemskiej, wspomnij 
na ubogich i pociesz smutnych 
- Chryste, który miałeś wielu przyjaciół na ziemi, otaczaj opieką tych, którzy ślą nam Ŝy-
czenia świąteczne, którzy o nas pamiętają, wszystkich naszych przyjaciół 
- Synu BoŜy, który zstąpiłeś na ziemię, aby wszystkich zaprowadzić do nieba, przyjmij 
dzisiaj naszych zmarłych ... do Swej światłości 
 Ojcze nasz... 

Chryste, nasz Zbawicielu, który zająłeś ostatnie miejsce na tej ziemi i dałeś nam wzór Ŝycia w miłości, prosimy: zamieszkaj w na-
szej rodzinie i jednocz nas w Twej miłości. A teraz błogosław te dary, które z wdzięcznością będziemy spoŜywali. Który Ŝyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 

 
W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolędy, słuchamy płyt i nagrań o tematyce BoŜego Narodzenia. Dziadkowie i rodzice opo-

wiadają dzieciom o przeŜyciach ze swego dzieciństwa i przekazują im dawne polskie zwyczaje boŜonarodzeniowe. Niech ten wieczór 
będzie ciepły, miły i pełen radości. Starajcie się, aby „Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach” i aby Rodzina Wasza była 
bardziej Kościołem. Po wieczerzy odmawiamy modlitwę: 

 
Dziękujemy Ci, BoŜe, nasz Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, złoŜonego na sianie, dziękujemy za miłość wszystkich ludzi, za 

ten błogosławiony wieczór i dary, które spoŜywaliśmy. Tobie chwała na wieki. 
- Tobie chwała na wieki 
- Amen 

 
  /Rytuał rodzinny, bp J. Wysocki, Wyd. Duszp. Rolników, Włocławek 2000 
 i Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, B. Ogrodowska, Verbinum 2000/ 
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 nr 44       KKRÓLUJRÓLUJ  NAMNAM C CHRYHRYSTESTE!!  

Dziś się Chrystus Dziś się Chrystus 
narodził, narodził,   

dziś się objawiłdziś się objawił  
  ZZBAWICIELBAWICIEL..  

 
        /z Liturgii godzin/  
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Niech przychodzący Niech przychodzący 
Chrystus Chrystus   

zagości w Waszych zagości w Waszych 
sercach. sercach.   

Niech obdarzy Was Niech obdarzy Was   
miłością, radością miłością, radością   

i pokojem.i pokojem.  
Błogosławionych Świąt Błogosławionych Świąt   

i  Szczęśliwego Nowego Rokui  Szczęśliwego Nowego Roku  
          

               Ŝyczy          Ŝyczy RREDAKCJAEDAKCJA  
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