Oto Bóg w swej niepojętej miłości do człowieka pozwala nam
na nowo przeżywać radosne święta Bożego Narodzenia
i stanąć z ufnością na progu Nowego Roku.
W tym szczególnym dniu pochylamy się nad znakiem Dziecięcia
i pragniemy zanurzyć się w tajemnicy Bożej miłości.
Niech Boże Dziecię stanie się dla wszystkich drogich Parafian
źródłem dobrych natchnień i niech opromieni swoją radością.
Niech Nowy Rok 2017 będzie znakiem nadziei.
Niech wszystkie dni tego roku będą tak piękne i radosne,
jak ten jeden wigilijny wieczór
przepełniony pokojem i miłością.
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MODLITWA PRZED WIECZERZĄ WIGILIJNĄ
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy
świecę. Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne, jako znak pamięci o bliskich, którzy nie
mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną
rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec. Przed modlitwą zapalamy świecę
oraz światełka na choince.

Ojciec: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
O. Światło Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
O. W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz
wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy.
O. Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
W. Chwała Tobie, Panie.
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. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 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, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
O. Oto słowo Boże.
W. Chwała Tobie, Chryste.
O. Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, prośmy słowami:
W. Obdarz nas miłością i pokojem.
O. Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości zgody i pokoju.
W. Obdarz nas miłością i pokojem.
O. Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych.
W. Obdarz nas miłością i pokojem.
O. Panie Jezu, wszystkich opuszczonych samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz
i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.
W. Obdarz nas miłością i pokojem.
O. Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem
i wiecznym zbawieniem.
W. Obdarz nas miłością i pokojem.
O. Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus
Chrystus.
W. Ojcze nasz...
O. Polećmy Bogu, przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa, wszystkie nasze intencje.
W. Zdrowaś Maryjo...
O. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości
Twojego Syna: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym
codziennym postępowaniu. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić
zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością
z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie
sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

