Na
stole
wigilijnym
umieszcza
talerzyk z opłatkami i zapala świecę.

się

PRZEBIEG WIECZERZY
Z
rozpoczęciem
wieczerzy
czeka
się
tradycyjnie aż do momentu pojawienia się
pierwszej gwiazdy na niebie. Przypomina ona
gwiazdę betlejemską, która objawiła ludziom
narodziny Syna Bożego. Wówczas rodzina
gromadzi się wokół wigilijnego stołu.
Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Następnie czyta fragment Pisma Świętego - Ewangelię według świętego
Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa - Łk 2,1-20
Po odczytaniu Ewangelii wspólnie odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo”. Można pomodlić się też za tych, których nie ma już pośród nas.
Po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem:
Ojciec rodziny składa życzenia wszystkim obecnym i przełamuje się
opłatkiem najpierw z matką, a potem pozostałymi członkami rodziny. Wszyscy
nawzajem składają sobie życzenia.
W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o zachowanie
rodzinnego i religijnego nastroju. Potrawy wigilijne powinny być postne.
Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, wzajemnie obdarujemy się upominkami
i rozpoczynamy śpiew kolęd.
Spróbujmy zaśpiewać razem chociaż jedną kolędę np.: Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się
rozchodzi
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi
Czym się prędzej wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

3. Ach, witaj Zbawco, z dawna
żądany
Tyle tysiący lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

2. Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie,
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości.

4. 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.

Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest
uczestnictwo w Pasterce.
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WIGILIA BOśEGO NARODZENIA
Parafia rzymskokatolicka
p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku

R azem śpiew ajm y kolę
kol ędy

Bardzo rzadko w gronie rodzinnym
spędzamy czas na wspólnym śpiewie.
Zanika ten zwyczaj z różnych powodów.
Coraz trudniej nam o robienie rzeczy
wspólnie. Zaczynamy się wstydzić nawet
domowników. Wmówiono nam, że nie
mamy głosu i talentu. Że „normalny
czwartek – piątek – sobota:
LITURGIA DLA DZIECI o godzinie 16.30
LITURGIA DLA MŁODZIEśY o godzinie 17.30
MSZE ŚW. DLA WSZYSTKICH o godzinie 10.00 i 19.00

PRZYJDZ – JEZUS CZEKA
W Adwencie Msze św. Roratnie są sprawowane codziennie w zwykłe dni
tygodnia o godz. 6 rano. Roraty w Roku Wiary przeżywamy ze świętymi
świadkami wiary pod hasłem „Poszli w ciemno za Światłem”. Dzieci
otrzymują obrazki Świętych do kompletowania Księgi Wiary. W trakcie
Adwentu trwa konkurs na lampiony. Szczególnie cenione są lampiony
wykonane ręcznie. Na Mszy św. roratniej mała figurka Dzieciątka Jezus
jest kolejno przekazywana dzieciom, które biorą ją na jeden dzień do swojego
domu. Bardzo zachęcamy do rodzinnego udziału w Roratach.
Niech też nie zabraknie w Adwencie
podejmowanych
dobrowolnie
umartwień,
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw, a
skupienia się na sprawach duchowych. Zachęcamy
rodziny, aby w adwencie spróbowały choć jeden
wieczór w tygodniu przeżyć bez włączonego
telewizora, a ten czas poświęciły na wspólne
przebywanie i rozmowy. Będzie to też okazja do
rodzinnego
przygotowania
ozdób
bożonarodzeniowych. W tym roku pragniemy
choinki w kościele przystroić rodzinnymi kolorowymi łańcuchami. Już teraz
prosimy rodziny naszej parafii o przygotowanie takich łańcuchów choinkowych.
Długość łańcucha dowolna. Niech to będzie w okresie Bożego Narodzenia znak
naszego radosnego przebywania razem w rodzinach.

człowiek nie śpiewa”. A przecież znamy powiedzenie: „Kto śpiewa,
ten podwójnie się modli”. Wspólny śpiew jednoczy ludzi i łagodzi
obyczaje.
TO BARDZO WAZNE DLA
PARAFIALNEJ

NASZEJ

WSPÓLNOTY

Dlatego zapraszamy
wszystkich
mieszkańców parafii do przeżycia
rodzinnej liturgii przy stole Wigilijnym
według dołączonego do Listu schematu
oraz wspólnego zaśpiewania kolędy
„Wśród nocnej ciszy”.
Natomiast bezpośrednio po Pasterce
cieszyć się będziemy w kościele wspólnym
śpiewaniem kolęd. Mężczyźni zaśpiewają
wybraną
kolędę
kobietom,
kobiety
mężczyznom, rodzice dzieciom a dzieci
rodzicom. Młodzież zaśpiewa wszystkim
pozostałym.

ZAPRASZAMY

