• Ojciec rodziny (lub wybrana osoba) prowadzi modlitwę,
w której prosimy za wszystkich chrześcijan, za potrzebujących,
za tych, którzy święta spędzają samotnie, za naszych zmarłych
oraz w naszych intencjach (każdy może je wypowiedzieć na
głos). Każde wezwanie kończymy:
„Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas, Panie”.
• Wspólnie odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”.
• Prowadzący modlitwę odmawia błogosławieństwo
przygotowanego jedzenia. Na przykład:
„Panie Boże, pobłogosław te dary
i tych, którzy je przygotowali.
I naucz nas dzielić się chlebem i miłością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Albo własnymi słowami.
• Po modlitwie dzielimy się przygotowanymi opłatkami,
składając sobie życzenia.
• Zasiadamy do wigilijnej wieczerzy :)
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• Prowadzący modlitwę zapala świecę i mówi:
„Światło Chrystusa”.
Wszyscy odpowiadają:

Wigilia to wyjątkowy czas, na który większość z nas czeka – nie tylko dlatego, że pod choinką możemy znaleźć wymarzone prezenty,
ale przede wszystkim dlatego, że świętujemy tego wieczora wydarzenie bez precedensu: narodziny Boga, który stał się jednym z nas.
Poza tym to moment, w którym możemy wreszcie pobyć razem,
być może jedyny raz w roku wspólnie przeczytać fragment Pisma
Świętego, spojrzeć sobie w oczy i dobrze życzyć.
Przygotowanie stołu
Opłatek. Znajdźcie na stole miejsce na talerzyk, na którym go ułożycie. Zazwyczaj pod talerzykiem układa się także wigilijne sianko
– symbol tego, które było w betlejemskiej stajence.
Świeca – np. Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom od Caritas.
Świeca będzie nam potrzebna nie tylko po to, by wprowadzić ciepłą,
świąteczną atmosferę, ale przede wszystkim będzie na naszym stole
symbolem obecności światła Chrystusa.
Pismo Święte. Za chwilę będziemy czytać fragment Ewangelii
wg św. Łukasza, mówiący o narodzeniu Jezusa.

„Bogu niech będą dzięki”.
Robimy znak krzyża.
• Z leżącego na stole Pisma Świętego czytamy fragment
Ewangelii wg św. Łukasza:
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.

