Obrzędy Wigilijne
Boże Narodzenie należy, po Wielkanocy, do największych świąt
chrześcijańskich. Ma ono swój specyficzny klimat, gdyż rozpoczyna się w
nocy z 24 na 25 grudnia obrzędem sprawowanym w naszych mieszkaniach
zwanym wieczerzą wigilijną. Wigilia oznacza czuwanie, które w tym
wypadku symbolizuje cierpienie Przenajświętszej Maryi i św. Józefa w
poszukiwaniu miejsca na poród Bożej Dzieciny, dlatego tego dnia, zgodnie
z prastarą polską tradycją zachowujemy post od pokarmów mięsnych i
napojów alkoholowych, przynajmniej na wieczerzy wigilijnej.
Oprócz stołu wigilijnego przygotowujemy odpowiedni wystrój
pomieszczenia. Aby uobecnić atmosferę betlejemskiego wydarzenia, na
pierwszym planie winien znajdować się żłobek z Dzieciątkiem Jezus.
Jeżeli nie ma żłobka to przynajmniej niech będzie figurka Dzieciątka Jezus.
Ozdabiamy też choinkę, która przywodzi na myśl „drzewo życia” i
przypomina naszych pierwszych rodziców Adama i Ewę oraz ich upadek a
także naukę o odkupieniu na drzewie krzyża przez Jezusa Chrystusa.
Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny a jednocześnie
rodzinny. Świętowanie w naszych rodzinach wieczerzy wigilijnej w duchu
jedności i miłości, mocno zapada w dusze uczestników a zwłaszcza
najmłodszym i przybliża klimat nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie tego
wieczoru zjednoczy rodzinę i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na
dalsze życie dzieci. Na ucztę wigilijną zaprasza się oprócz rodziny tych, co
mieszkają samotnie lub nie mają własnego mieszkania, zostawiamy też przy
stole jedno wolne miejsce dla przygodnego gościa, symbolizuje ono też
pamięć o niedawno zmarłych. Ważnym znakiem na stole wigilijnym jest też
świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, oczywiście jest to zawsze
tegoroczna świeca, gdyż symbolizuje ona naszą miłość do Chrystusa,
którego dostrzegamy w ubogich.
Wieczerza rozpoczyna się po zachodzie słońca, gdy pojawi się
pierwsza gwiazda na niebie. Przewodniczy tej uroczystości domowej ojciec
rodziny, który w tym momencie spełnia funkcję kapłańską w tym domu. Na
wezwanie ojca, któryś z członków rodziny czyta z Ewangelii św. Łukasza
lub św. Mateusza fragment głoszący radosną wieść o narodzeniu Jezusa.

Następnie ojciec przemawia do wszystkich obecnych, zachęcając do
składania wzajemnych życzeń i darowania sobie win, gdyż Chrystus
przychodzi do wszystkich z orędziem pokoju i zbawienia. Kulminacyjnym
momentem wieczerzy wigilijnej jest obrzęd łamania się opłatkiem.
Dzielenie się nawzajem opłatkiem oznacza otwarcie serc na sięgającą
krańców świata miłość, zbliża oddalonych, jedna skłóconych i łączy
umarłych z żywymi. Po złożeniu sobie życzeń i dzieleniu się opłatkiem
wszyscy zasiadają do stołu i spożywają wieczerzę wigilijną. Ważną rzeczą
jest, aby w tym czasie nie rozdzielać jeszcze prezentów, należy to uczynić
dopiero na końcu wieczerzy wigilijnej.
W czasie wieczerzy dużo z sobą rozmawiamy i śpiewamy razem
kolędy, dlatego należy uprzednio wyszukać i położyć na stole książeczki z
tekstami kolęd i pastorałek. Pamiętamy, że tego wieczora nie włączamy
telewizora ani nie słuchamy radia czy odtwarzaczy, ale razem sami
śpiewamy pieśni tak jak umiemy. Jest to bowiem święto, które ma
odbudować, często nadwyrężone, więzi rodzinne.

Dopełnieniem i szczytem uroczystości wieczerzy wigilijnej jest
Uczta Eucharystyczna, która gromadzi nas jako jedną Bożą rodzinę,
gdzie narodził się Zbawiciel świata. W naszej rodzinie parafialnej
główna Msza św. zwana Pasterską zostanie odprawiona o północy
w Kościele, a o godz. 2100 w Kaplicy sprawowana będzie Msze św.
Wieczerzy Wigilijnej.
Święta Bożego Narodzenia są zwiastowaniem wielkiej radości,
która ma być udziałem całego narodu. Dlatego powinniśmy
przygotować się również duchowo przez oczyszczenie naszych serc w
sakramencie pokuty. Wszyscy mamy stać się niejako miejscem
narodzenia Bożej Dzieciny przez przyjęcie Komunii Św. dlatego tak
istotne jest, byśmy w Dzieciątku Jezus mogli lepiej kochać Boga, a
przez to w Chrystusie każdego człowieka. Dołóżmy wszelkich starań by
święta Bożego Narodzenia wlały w nasze serca radość i odnowiły
miłość w naszych rodzinach.

