
Propozycja modlitwy na Wigilię 

 

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-20) 

„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 dać się 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 w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się 

do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu 

na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. 

Ojcze nasz (modlitwa Pańska) 

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 od złego. 

 

 

 

 



Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami, 

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Wierzę w Boga (Skład Apostolski) 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. 

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; 

który się począł z Ducha Świętego; 

narodził 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 żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego; 

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; 

grzechów odpuszczenie; 

ciała zmartwychwstanie; 

żywot wieczny. 

 

Amen.  

Dziesięć przykazań 

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.  

 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

6. Nie cudzołóż. 

7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 

 



Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża) 

Aniele Boży, stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy 

Bądź mi zawsze ku pomocy, 

Strzeż duszy, ciała mego, 

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. 

 

Amen.  

Modlitwa za zmarłych, którzy odeszli od nas w minionym roku albo wcześniej  

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju.  

 

Amen. 

 


