SŁOWO WSTĘPNE
Za chwilę przełamiemy się opłatkiem. Po co to czynimy? Chleb
jest symbolem życia, chleb podtrzymuje życie. Znak łamania się
chlebem jest rodzinnym gestem miłości. Chleb jest zatem symbolem
miłości i życia. Bóg w swojej miłości daje nam chleb i życie. Pan Jezus
przyszedł na świat, "abyśmy Życie mieli". Uczestnikami tego życia
stajemy się przez udział w "łamaniu chleba", czyli przez
przyjmowanie Chrystusa w Komunii św. Ale warunkiem pożywania
Chleba Życia, jest otwarcie się ku bliźnim, postawa dawania, czynnej
miłości. Musimy być dla innych jak chleb. Niech wyrazem tej postawy
będzie przełamanie się opłatkiem. Niech wzajemna miłość będzie
naszym najlepszym, bo najbardziej Chrystusowym, Życzeniem
świątecznym.

Artukuł I. X Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Artukuł II.
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.
Artukuł III. 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.
Artukuł IV. 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.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW
K.: W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za Świętą Noc,
którą teraz wspominamy, a w której Jednorodzony Jego Syn, Jezus
Chrystus, narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami.
(Chwila cichej modlitwy)
K.: Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb opłatek, owoc ziemi
i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole,
podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa staje się Twoim Ciałem i
gromadzi nas we wspólnocie ołtarza.
K.: Pobłogosław + nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem
ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia Świąteczne.
K.: Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem,
dzielić się z innymi a zwłaszcza z potrzebującymi miłością, życzliwością i
pokojem.
K.: Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili
Ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
MODLITWA W WIECZÓR WIGILIJNY
(przed łamaniem się opłatkiem):
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i
dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Synu, Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
Udziel naszej rodzinie (wspólnocie) daru miłości, zgody i pokoju.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej
nocy.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych
na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
W.: Wysłuchaj nas, Panie.
Naszych zmarłych bliskich i znajomych (można wymienić imiona)
obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
W.: Ojcze nasz...
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem
prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy
jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez
Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

