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Zachęcamy, by zorganizować przy okazji kolędy 
SĄSIEDZKIE  SPOTKANIE  OPŁATKOWE 

Po odwiedzinach kapłana osoby chętne gromadzą się w mieszkaniu
jednej z rodzin. Gdy kapłan odwiedzi ostatnią rodzinę w naszej
klatce lub sąsiedztwie, przychodzi na umówione miejsce spotkania
sąsiedzkiego. 

PROPOZYCJA  PLANU  SPOTKANIA OPŁATKOWEGO:
Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte (można
zaznaczyć fragment Łk 2,1-14) i opłatek oraz ustawiamy świecę
(np. Wigilijnego Dzieła Pomocy). 
Spotkanie opłatkowe rozpoczynamy modlitwą. Prowadzi ją kapłan,
a jeśli go nie ma, osoba wybrana z grona obecnych: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

ZAPALENIE ŚWIECY: 
Gospodarz lub gospodyni spotkania zapala świecę, unosi ją i mówi:
Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

CZYTANIE EWANGELII
Z EWANGELII WEDŁUG 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.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich 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



Wszystkich parafian  pragniemy uwrażliwić na wartość
PRZYJAŹNI, KOLEŻEŃSTWA, BRATERSTWA 

poprzez zachętę do zorganizowania
sąsiedzkiego spotkania opłatkowego 

przy okazji wizyty kolędowej. 

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Trudnością dla nas są zwykłe, powszednie relacje
sąsiedzkie. Anonimowość, zamknięcie w swoich
sprawach utrudnia bycie dobrym sąsiadem. 
2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Pan Bóg jest dobry. Troszczy się o każdego człowieka
i pragnie jego dobra. Obca jest mu obojętność.
Zachęca nas do podobnej postawy wobec sąsiadów:
Jedni drugich brzemiona noście. 
3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę:)

Pragniemy pomóc w tworzeniu okaz j i d o
doświadczania wartości przyjaźni, koleżeństwa,
żywczliwości wzajemnej przez zaproszenie do udziału
w sąsiedzkim spotkaniu opłatkowym. 

RAZEM
JESTEŚMY



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». 
Oto słowo Boże.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii wspólny śpiew kolędy
np. „Bóg się rodzi”.

WSPÓLNA MODLITWA
Prowadzący odmawia prośby wspólnej modlitwy:
Boże, nasz Ojcze, w tej wspólnocie sąsiedzkiej wychwalamy
Cię i dziękujemy za Twoją miłość, która sprawiła, że posłałeś
nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i
Zbawiciela i prosimy Cię:

• Udziel naszym rodzinom daru miłości, zgody i pokoju. 
Ciebie prosimy
Wszyscy odpowiadają: wysłuchaj nas Panie.
• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem i 
błogosławieństwem
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, 
głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Naszych zmarłych (można wymienić imiona) …...............   
obdarz szczęściem i światłem
Twojej chwały w niebie
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Odmawiamy wspólnie „Ojcze nasz”.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Prowadzący mówi:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się
opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości
wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie
zawsze z nami.
Obecni łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia. Potem siadają
na rozmowę przy herbacie i śpiewanie kolęd. 


