
 

 

WIECZERZA 

WIGILIJNA 

 
 

 

W POLSKIEJ 

I  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINIE 
 

PRZYGOTOWANIE STOŁU WIGILIJNEGO 

 

Stół powinien być tak wielki, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść 
zostawiając jedno miejsce dla gościa, którego powinno się przyjąć zgodnie ze 
starą polską tradycją do stołu wigilijnego. Stół nakrywa się białym obrusem, kładąc 
pod nim siano na pamiątkę narodzenia Chrystusa w żłobie na sianie. Ładnie 
układamy nakrycia stołowe.  Na środku stołu stawiamy świece. Obok świecy 

kładziemy Pismo święte otwarte w miejscu Ewangelii, z której będziemy czytać opis Narodzenia 
Chrystusa.  Obok świecy i Pisma świętego kładziemy opłatki, którymi będziemy się 
łamać składając życzenia wigilijne. Stół ubieramy gałązkami choinki, do których 
możemy przyczepić ozdoby choinkowe. W pokoju ustawiamy choinkę, a obok niej 
szopkę betlejemską.  Przygotowania do wieczerzy wigilijnej należy zakończyć dużo 
wcześniej, aby wypoczętym i dobrze przygotowanym zasiąść do stołu wigilijnego - 
nie przeciągać do ostatniej chwili przed wieczerzą. 
 



WIECZERZA WIGILIJNA 
 

Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie. Na początku można 
odśpiewać pieśń adwentową np. Niebiosa rosę, Oto Pan Bóg przyjdzie  czy inną. Następnie ktoś z 

domowników zapala świecę mówiąc:  ŚWIATŁO CHRYSTUSA  

Wszyscy zgromadzeni odpowiadają: BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI  
 

Według tradycji ojciec rodziny rozpoczyna modlitwę: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, 
Zdrowaś Maryjo, oraz Wieczny Odpoczynek, za zmarłych członków rodziny, przyjaciół i znajomych, 
szczególnie tych zmarłych w ostatnim roku. 
Następnie ojciec lub inny członek rodziny odczytuje słowa Ewangelii. 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: 
 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 

państwie.  Pierwszy ten spis ludności 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. W tej samej okolicy 

przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.  Naraz stanął przed nimi anioł 

Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.  Lecz anioł rzekł do 

nich: 'Nie bójcie się!  Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 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 Jego upodobania". 
 

 

PO ODCZYTANIU EWANGELII OJCIEC RODZINY MÓWI: 

Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się z sobą i z tymi którzy nam opłatek posłali, obejmijmy 

modlitwą wszystkich, których dziś chcemy wspomnieć i być z nimi w jedności. 
 

Wstęp do modlitwy odmawia matka:  Boże Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i 

dziękujemy za noc - dzisiaj wspominaną - w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana, Zbawiciela. Prosimy Cię udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju;
 Wysłuchaj nas Panie 
 

Prośby odmówią poszczególni członkowie rodziny, wszyscy odpowiadają -  Wysłuchaj nas Panie. 

Za Ojca świętego Franciszka, obdarz Go Panie wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są 

Głowie Kościoła;  
 Wysłuchaj nas Panie. 

Naszym kapłanom, siostrom zakonnym, i tym, którzy trudzą się, by nas prowadzić 

drogami zbawienia udziel łaski i błogosławieństwa;  
 Wysłuchaj nas Panie. 

Wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, którzy przesłali nam życzenia obdarz 

Swoją radością; Wysłuchaj nas Panie. 

Obdarz pokojem tej nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych; Wysłuchaj nas 
Panie. 
 

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie 

pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy; 
 Wysłuchaj nas Panie. 

'Wszyscy odmawiają Ojcze nasz ... 
 



Końcową modlitwę odmawia ojciec:  Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że święta noc zajaśniała 

blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego: spraw, abyśmy jaśnieli 

blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu.  Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  Amen. 
 
OJCIEC RODZINY BIERZE TALERZ Z OPŁATKAMI I MÓWI: 

Najcenniejszym darem Boga dla ludności jest Jezus Chrystus, darmo Go otrzymując, Jego 

właśnie chcę dawać każdemu.  Tylko On - jako ten chleb opłatek - jest Chlebem dającym 

prawdziwe życie, życie wieczne. 
 

Teraz ojciec podaje na talerzu opłatki zaczynając od najstarszych. Ojciec składa życzenia, 
następnie łamie się opłatkiem z matką i pozostałymi członkami rodziny.  Dzieci łamią się opłatkiem 

najpierw z rodzicami, następnie ze starszymi osobami i między sobą. Po 
życzeniach i łamaniu się opłatkiem można zaraz odczytać życzenia otrzymane 
na święta i połamać się tymi opłatkami, które otrzymaliśmy w listach. Można to 
również uczynić pomiędzy poszczególnymi daniami. Przebieg wieczerzy 
wigilijnej powinien uwzględniać lokalne i rodzinne tradycje. Nie należy włączać 
telewizora i wstawać niepotrzebnie od stołu. W trakcie wieczerzy i po jej 

zakończeniu śpiewamy kolędy. 
Prezenty wyraz wzajemnej życzliwości: rodziców dla dzieci, dzieci dla rodziców są pod choinką. 

Po zakończeniu Wigilii przy śpiewie kolęd, następuje ich uroczyste rozdanie. 
 

W ten sposób upłynie czas oczekiwania na Pasterkę. 
 


