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Czuwanie i przygotowanie - wprowadzenie
Na kartach Starego Testamentu czytamy, że Naród Wy-

brany podejmował wiele wysiłków, aby przygotować się do 
mających nadejść świąt: sprzątano domostwa, przygotowy-
wano różnego rodzaju tradycyjne potrawy, tak by dzień świą-
teczny można było spędzić, jak nakazywało Prawo i własna 
pobożność.

Gdy jednak wnikliwie przestudiujemy zapisy Biblii, zauwa-
żamy, że o wiele ważniejsze od tych zabiegów było duchowe 
przygotowanie do przeżywania Bożych tajemnic. Dlatego noc 
poprzedzającą nadejście uroczystego dnia spędzano na czu-
waniu i modlitwie. Tę praktykę przejął Kościół i od niepamięt-
nych czasów wskazuje wiernym, aby w wigilię świąt czuwa-
li i modlili się. Słowo bowiem „wigilia” – od łac. vigilare – zna-
czy „czuwanie”.

W tradycji Kościoła szczególnie uroczyście obchodzone 
są dwie wigilie: Wigilia Paschalna oraz Wigilia Świąt Bożego 
Narodzenia. Ważnym momentem tej ostatniej jest wieczerza 
wigilijna, poprzedzona modlitwą rodzinną.

Nie inaczej będzie w tym roku, gdy o zmierzchu, w noc 
poprzedzającą Uroczystość Bożego Narodzenia, zasiądzie-
my do wigilijnego stołu. Należy więc pamiętać, by ten wspa-
niały rodzinny wieczór był głębokim duchowym przeżyciem.

Zanim zasiądziemy do wieczerzy, należy pojednać się  
z wszystkimi, którym wyrządziliśmy jakąkolwiek krzywdę. 
Słowo „przepraszam” powinno być skierowane do naszych 
sióstr i braci, których na co dzień spotykamy w domu, w pracy,  
w kościele oraz w wielu innych miejscach, gdzie przebywamy. 
Tym wszystkim, którzy nas w jakikolwiek sposób zawiedli na-
leży powiedzieć wypływające z serca słowo „wybaczam”. Po-
stawa przebaczenia, jak również pokora wobec własnych błę-
dów mają swoje uwieńczenie w Sakramencie pokuty i pojed-
nania. To właśnie dzięki niemu możemy otworzyć się na Mi-
łość i następnie Nią żyć. 

Celebracja: „Wigilia Narodzenia Pańskiego”
Wigilia Bożego Narodzenia, przeżywana w gronie rodzin-

nym, powinna być szczególnie w tym roku uroczystą celebra-
cją, w której jej uczestnicy w sposób bardzo świadomy przyj-
mą przychodzącego na ziemię Syna Bożego i zaproszą Go 
do swego życia. 

Poniżej są podane propozycje pewnych elementów cele-
bracyjnych, które mogą ubogacić to wydarzenie. Każda rodzi-
na powinna je dostosować do własnych możliwości. Tradycyj-
nie w dniu Wigilii Bożego Narodzenia zachowujemy wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jednocześnie należy przygotować:
- krzyż lub figurkę Pana Jezusa w żłóbku,
- Pismo Święte,
- opłatki (wcześniej pobłogosławione przez kapłana lub 

diakona),

Celebracja wieczerzy wigilijnej
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- świece (może to być świeca Caritas – wyraz naszej jed-
ności z ubogimi dziećmi),

- dodatkowe wolne miejsce przy stole (jako wyraz otwarto-
ści wobec potrzebujących, a szczególnie bezdomnych, a tak-
że jako znak pamięci o naszych bliskich zmarłych)

- siano pod obrusem (jako symbol ubóstwa betlejemskiej 
groty oraz żłóbka, w którym Maryja złożyła narodzonego Je-
zusa)

Przebieg Wieczerzy Wigilijnej 
Przedstawiciel rodziny, na przykład ojciec, rozpoczyna 

słowami:
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen 
Następnie należy uroczyście zapalić świece. 
P: Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu 

i zbawienie świata.
W: Bogu niech będą dzięki.
Po zapaleniu świecy należy wprowadzić wszystkich, 

szczególnie najmłodszych domowników, w tajemnicę przeży-
wanej właśnie uroczystości. Można to uczynić następujący-
mi słowami: 

P: Moi drodzy, w dniu dzisiejszym wspólnie obchodzi-
my Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu za to, 
że tak umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzo-
nego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla nasze-
go Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolej-
ny doczekać Świąt i przeżywać je w radości i wzajemnej 
miłości. Chcemy pamiętać podczas tego posiłku o tych 
wszystkich, którzy dzisiaj cierpią głód na świecie, o cho-
rych i naszych bliskich zmarłych. W przeżywanym przez 
nas trudnym okresie będziemy prosić Boga, by ustąpi-
ła pandemia, która paraliżuje nasze życie religijne i spo-
łeczne. A teraz wysłuchajmy tekstu Martyrologium Rzym-
skiego.

Następnie jeden z członków rodziny odczytuje fragment  
z Martyrologium Rzymskiego, czyli oficjalnego opisu kalenda-
rza liturgicznego.

Czytanie z Martyrologium Kościoła Rzymskiego:
W roku pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od 

stworzenia świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię;
W roku dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym 

po potopie;
W roku dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama;
W roku tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu 

izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej;
W roku tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid 

został namaszczony na króla;
W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa 

Daniela;
W sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według ka-

lendarza greckiego;
W roku siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu 

miasta Rzymu;
W czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Au-

gusta, gdy na całym świecie pokój zapanował;
W szóstym okresie historii świata;
Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przed-

wieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje błogosławio-
ne przyjście.

Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewię-
ciu miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim  
z Maryi Panny.
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Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa 
według ciała.

Po odczytaniu fragmentu prowadzący zachęca do wysłu-
chania tekstu z Pisma Świętego tymi słowami:

 P: Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłu-
chajmy słów Ewangelii, opisującej to najradośniejsze dla 
całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

Po wprowadzeniu jeden z członków rodziny odczytuje  
z przygotowanej księgi Pisma Świętego następujący frag-
ment Ewangelii:

EWANGELIA Łk 2, 1-18
Z Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierw-
szy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapi-
sać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, 
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwa-
nego 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 rozwią-
zania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go  
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miej-
sca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzyma-
li straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bar-
dzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie 
się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia-
łem 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 leżą-
ce w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo za-
stępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwa-
ła Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili 
nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co 
się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też 
z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące  
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zosta-
ło objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego prowadzący 
mówi: 

P: Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Jezu-
sa Chrystusa w Betlejem. Był to opis wydarzeń, które do-
konały się ponad dwa tysiące lat temu. Wierzymy, że Syn 
Boży stał się człowiekiem. Wierzymy również, że przy-
chodzi On dziś do nas i prosi, abyśmy zrobili dla Niego 
więcej miejsca w naszych sercach i w naszym rodzinnym 
życiu. Chcemy to uczynić i wyrazimy to zarówno w zna-
kach jak, i w słowach.

Następnie rozpoczyna modlitwę: 
P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.
W: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosła-

wionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywo-
ta Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

P: Oto ja służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego.
W: Zdrowaś Maryjo…
P: A Słowo ciałem się stało.
W: I zamieszkało między nami.
W: Zdrowaś Maryjo…
P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją ła-

skę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim 
wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę  
i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwsta-
nia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wie-

ków. Amen.
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.
P: Wyznajmy wiarę w Boga, który nas miłuje, trosz-

czy się o nas i dla naszego zbawienia stał się Człowie-
kiem.

W: Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzycie-
la nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedyne-
go, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, na-
rodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzecie-
go dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po pra-
wicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Po wyznaniu wiary następuje modlitwa wiernych.
P: Dziękując Bogu Ojcu za dar Wcielenia Jego Syna, 

módlmy się wspólnie:
Następnie jeden z domowników podaje intencje 
L: Módlmy się o głęboką wiarę i odpowiedzialność za 

wspólnotę Kościoła dla wszystkich ochrzczonych. Ciebie pro-
simy.

W: Wysłuchaj nas Panie. 
L: Módlmy się o dar mądrości i roztropności dla rządzą-

cych. Ciebie prosimy. 
W: Wysłuchaj nas Panie. 
L: Módlmy się o ustanie wszelkich konfliktów zbrojnych na 

świecie. Ciebie prosimy. 
W: Wysłuchaj nas Panie. 
L: Módlmy się o wrażliwość i troskę o ubogich, samotnych 

i bezdomnych. Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie. 
L: Módlmy się o ustanie trwającej pandemii. Ciebie pro-

simy. 
W: Wysłuchaj nas Panie. 
L: Módlmy się o życie wieczne dla naszych bliskich zmar-

łych.
W: Wysłuchaj nas Panie. 
Następnie wszyscy odmawiają Modlitwę Pańską.
W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.  
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode 
złego. Amen.

P: Uwielbiamy Cię, nasz Panie i Zbawicielu, który za-
mieszkałeś w Nazareńskiej Rodzinie, a dziś nawiedzasz 
naszą rodzinę, będącą domowym Kościołem. Napełnij 
nas swoim Duchem, abyśmy miłowali Ciebie całym ser-
cem i darzyli siebie nawzajem szczerą miłością. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.
Następnie prowadzący bierze opłatki i rozdaje je całej ro-

dzinie. Zebrani składają sobie życzenia, po czym zasiadają 
do stołu i spożywają posiłek.

W czasie rozdawania opłatków śpiewa się kolędę Wśród 
nocnej ciszy.
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Wśród nocnej ciszy.
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czem prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie 
Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości.
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, 
Cztery tysiące lat wyglądany, 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną 
Chleba i wina.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć 
się o zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Nie poda-
je się alkoholu. Należy także zrezygnować z oglądania tele-
wizji czy słuchania rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza 
wigilijna dobiega końca, można odmówić następującą modli-
twę: 

P: Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego 
Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dzie-
wicy; dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za 
dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i wszelkie do-
brodziejstwa, którymi nas z miłością obdarzasz dnia każ-
dego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen. 
P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wie-

ków. Amen. 
Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożona-

rodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, czyli Mszy świętej 
sprawowanej o północy. Ci, którzy nie udadzą się w ten dzień 
do kościoła, zachęcani są, by uczestniczyć w tym wydarzeniu 
poprzez środki masowego przekazu.

Po zakończonej wieczerzy tradycyjnie rozpoczyna się 
śpiew kolęd i pastorałek.

PRZyGOTOWANIE
Coroczne odwiedziny duszpasterskie łączą się z błogo-

sławieństwem kapłana dla naszych rodzin i domów oraz  
z rozmową o problemach i radościach, jakie dotykają nasze 
wspólnoty.

W związku z trwająca pandemią w najbliższym czasie 
nie wszyscy będziemy mieli możliwość spotkać się z kapła-
nem w naszych domach. Nie rezygnujmy jednak z tej formy 
spotkania kapłana z wiernymi w swojej parafii i w innym do-
godnym czasie zaprośmy kapłana z błogosławieństwem do 
naszych domów.

Aby zachować bożonarodzeniową tradycję, związaną 
ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, przeżyjmy wraz  
z wszystkimi członkami rodziny następujące nabożeństwo.

MODLITWA W KOŚCIELE
W wybranym lub wyznaczonym dla danego rejonu dniu 

we Mszy świętej, która będzie odprawiana w naszym ko-
ściele parafialnym, uczestniczy jeden z członków rodziny.

Podczas Mszy świętej kapłani polecają Bogu wszystkie 
rodziny z danego rejonu oraz wszystkich bliskich im zmar-
łych, których w tym roku pożegnali.

Po zakończonej Mszy świętej można ze świątyni zabrać 
do domu wodę święconą oraz list do rodzin przygotowany 
przez księży duszpasterzy posługujących w parafii, a także 
zapalić świecę.

Po powrocie do domu następuje dalsza część celebracji.
MODLITWA W DOMU

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu  przygoto-
wuje się krzyż, świece oraz wodę świeconą, które należy poło-
żyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wy-
znaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen 
Następnie należy uroczyście zapalić świece. 
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czy-

ta fragment z Pisma Świętego. 

Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny
Boże Narodzenie A.D. 2020

Lektura Pisma Świętego
Czytanie 1 Kor 12, 31-13.8a 

Hymn o Miłości
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apo-

stoła do Koryntian
Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę 

jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i anio-
łów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęczą-
ca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowa-
nia i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,  
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości 
bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę 
całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz mi-
łości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się 
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pa-
mięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współ-
weseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Mi-
łość nigdy nie ustaje.

P: Oto słowo Boże.
W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewan-
gelii.

Ewangelia Mt 2, 1-12 
Mędrcy ze Wschodu

Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za pano-

wania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Je-
rozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydow-
ski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przy-
byliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, 
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszyst-
kich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
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ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betle-
jem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio 
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pa-
sterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał po-
tajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania 
się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się 
tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, 
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, któ-
rą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i za-
trzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczy-
li Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zło-
to, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie 
wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

P: Oto słowo Boże.
Po odczytaniu fragmentu z Pisma Świętego można roz-

począć refleksję nad usłyszanym słowem.
Następnie należy odczytać list od księży z parafii. Po 

odczytanym liście następuje Modlitwa Powszechna. Każ-
de wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest 
również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej spo-
łeczności. 

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne 
prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na 
Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie  
i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą 
zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny 
świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus 
Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Two-
je, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, 
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas 
zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się.  
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na 

nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie cia-
ła i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz 
wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze 
składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech 
pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tu-
taj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wie-
ków. 

W: Amen.
MODLITWA ZA ZMARŁyCh 

Prowadzący odczytuje fragment z „Dzienniczka” świętej 
siostry Faustyny.

P: Z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny:
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. 

Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosier-
dzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesz-
nikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik 
najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostą-
pi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby 
poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę 
udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się mo-
dlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli.  

W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmar-
łych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, 
współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali 
swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca 

Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak 
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw 
ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławio-
naś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota 
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzycie-
la nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedyne-
go, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, na-
rodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego 
dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy 
Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić ży-
wych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę 
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całe-
go świata. (1 raz)

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata. (10 razy)

Sekwencję modlitw Ojcze Przedwieczny i Dla Jego bole-
snej męki powtarza się pięciokrotnie.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmi-
łuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

Jezu, ufam Tobie. (3 razy) 
P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
W: Amen. 
P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opie-

kę Matki Bożej.
W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Ro-

dzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach 
naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze 
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani na-
sza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszy-
cielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoje-
mu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P: Matko Kościoła. 
W: Módl się za nami. 
P: Królowo Rodzin. 
W: Módl się za nami. 
P: Królowo Polski. 
W: Módl się za nami. 
Na zakończenie prowadzący mówi:
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego 

zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czy-
nią znak Krzyża wodą święconą)

W: Amen.
Po nabożeństwie śpiewa się kolędy i pastorałki.

żródło: https://diecezja.pl/materialy-liturgiczne-na-boze-narodzenie/

4  ----  Miesięcznik Salwatorski


