
MODLITWA WIGILIJNA  

Wokół udekorowanego i nakrytego do wieczerzy stołu gromadzi się rodzina. Na  stole 
znajduje się Księga Pisma Świętego, opłatek oraz świeca. Wszyscy stoją. Ktoś  z rodziny 
zapala świecę.  

Prowadzący: Światło Chrystusa.  

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.  

P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

W: Amen.  

P: Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat w stajence betlejemskiej 
jako  bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia według św. 
Łukasza.  Wysłuchajmy z wiarą jej słów opisujących to najradośniejsze dla całej 
ludzkości  wydarzenie narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa.  
 

Następuje lektura z Ewangelii według św. Łukasza (2. 1-14)  

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis  ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządcą  Syrii był Kwiryniusz. Podążali 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. Powiła swego 
pierworodnego  Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w  gospodzie.   

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją  trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła,  tak że bardzo się przestraszyli, i rzeki do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto 
zwiastuję  wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w 
mieście  Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 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, w których 
sobie  upodobał".  

P: Oto Słowo Pańskie.  

W: Chwała Tobie Chryste. 
 
 



MODLITWA POWSZECHNA  

Usłyszeliśmy Dobrą Nowinę o tym, że Bóg przyszedł na świat. Dziś 
Zbawiciel  przychodzi także do nas. Pomódlmy się wspólnie i prośmy Jezusa o dary 
potrzebne  dla naszej rodziny, parafii, naszych bliskich, dla potrzebujących i dla 
świata.  

♦ Panie Boże, modlimy się do Ciebie za Kościół, naszą duchową ojczyznę.  Umocnij w 
wierze i miłości naszego papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich  wiernych. Ciebie 
prosimy, wysłuchaj nas. Panie.  

♦ Panie Boże, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Niech święto wanie 
narodzin Zbawiciela świata napełni nas radością i nadzieją. Ciebie prosimy...  

♦ Panie Boże, polecamy Twej opiece ludzi samotnych, chorych, 
bezdomnych,  ubogich. Ogrzej ich serca swoją miłością, daj im nadzieję. Ciebie 
prosimy...  

♦ Panie Boże, prosimy o pokój na świecie, o ustanie terroru i prześladowań.  Przemień 
serca pełne nienawiści. Daj ludziom sprawującym władzę ducha  odpowiedzialności 
za dobro wspólne. Ciebie prosimy...  

♦ Panie Boże, w ten wieczór pamiętamy o zmarłych. Polecamy Ci szczególnie  naszych 
bliskich (można wymienić imiona). Wprowadź ich do nieba i daj nam  nadzieję na 
spotkanie z nimi w Twoim domu. Ciebie prosimy...  

♦ Panie Boże, pobłogosław nas, zebranych przy tym wigilijnym stole. Niech  światło z 
Betlejem zajaśnieje nad nami i napełni nas radością. Ciebie prosimy...  

Miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie 
przez  Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OPŁATKÓW  

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy nad światem zabłysło światło 
Twojego  Syna. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę połamiemy się na znak 
naszej  wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, 
abyśmy  wspólnie wychwalali Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.  Amen.  

MODLITWA PRZED POSIŁKIEM  

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten uroczysty posiłek i tych, którzy 
go  przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. 
Przez  Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Wszyscy dzielą się opłatkiem przekazując sobie znak pokoju i składając życzenia. 
 


