
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC 

 

ROZWAŻANIE 

 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego obchodzimy święta Wielkiej Nocy a nie wielkiego świtu 

albo wielkiego dnia? Dlaczego tak wielu z nas brakuje na Wigilii Paschalnej, choć w parafii 

trzeba robić dwie „pasterki”, żeby się ludzie pomieścili? Dlaczego święcenie pokarmów jest 

obchodzone a święta cisza Wielkiej Soboty pomijana? Dlaczego celebruje się wielkanocne 

śniadanie a pomija się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wielką Noc?  

 

KATECHEZA 

 

Wigilia Paschalna – matka wszystkich wigilii 

Ta liturgia, najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli 

Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres 

wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia 

Paschalna stanowi ośrodek Triduum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się dopiero po zapadnięciu 

zmroku w sobotę. Tytuł matka wszystkich wigilii jest używany wobec niej przynajmniej  

od IV w. po Chrystusie. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas życiem i zapewnia nam 

wszystko, co prowadzi i podtrzymuje życie. Kiedyś jedynie podczas Wigilii Paschalnej udzielano 

chrztu świętego, dlatego symbolika tej uroczystości podobna jest do rytu chrzcielnego. 

Liturgia Światła 

Dzisiejsze czuwanie ku czci Pana rozpoczyna Liturgia Światła. Światło wprost łączy się  

z życiem: bez światła człowiek umiera, światło rozjaśnia, ogrzewa. Pobłogosławienie nowego 

ognia wskazuje na rozprzestrzenianie się skutków Chrystusowego odkupienia na całe 

stworzenie. Symbolem Jezusa Zmartwychwstałego jest światło paschału, od którego odpalamy 

nasze świece chrzcielne (w normalnych okolicznościach odpalamy je również w czasie Wigilii 

Paschalnej). Paschał jest świecą z pszczelego wosku (jak pięknie pachnie), gdyż ma to być 

symbol naszej ofiary uwielbienia – woń miła dla Pana. Po poświęceniu ognia i paschału kapłan 

śpiewa orędzie wielkanocne – Exsultet. Zawiera on wiele typów z historii zbawienia, które 

odnoszą się do Nocy Zmartwychwstania i do naszego życia w łasce, m.in.: 

 

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu… 

 

…a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi… 

 

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. 

 

Liturgia Słowa 

W służbie życia pozostaje również Słowo Boże: ratuje, umacnia, karmi, zapoczątkowuje 

zbawienie. Czytanie Słowa Bożego stanowi podstawową część Wigilii Paschalnej. Na tę Wigilię 

Kościół podaje dziewięć czytań: siedem ze Starego i dwa z Nowego Testamentu. Ze względu  



na obostrzenia w tym roku wysłuchamy pięciu czytań. Rozważamy w nich, jak to Bóg  

w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. 

W pierwszym czytaniu (Rdz 1,1-2,2) usłyszymy o stworzeniu świata (zwróć uwagę na 

żydowski sposób pojmowania czasu – najpierw noc, potem dzień; oraz, że pierwszy dzień to 

stworzenie światła – symbol Chrystusa – niedziela, pierwszy dzień tygodnia). Drugie czytanie 

(Wj 14,15-15,1) to opis przejścia przez Morze Czerwone. Trzecie czytanie zapowiada 

odnowienie przymierza  Boga ze swoim ludem, dając mu nowe serce i nowego ducha.  

Przed czytaniami z Nowego Testamentu zabrzmi uroczyste Chwała na wysokości (powrócą 

dzwony i organy) jako przejście z zapowiedzi Starego na rzecz wypełnienia Nowego 

Testamentu. 

Po niej usłyszymy fragment listu św. Pawła (Rz 6-3-11), w którym autor mówi, że przez chrzest 

święty jesteśmy zanurzeni zarówno w śmierć Chrystusa, jak i w Jego Zmartwychwstanie.  

Po uroczystym alleluja wysłuchamy Mateuszowej relacji o Zmartwychwstaniu.  

 

Liturgia Chrzcielna 

Związek wody z życiem również nie wymaga dopowiedzeń, zwłaszcza w powiązaniu  

z sakramentem chrztu. Woda jest także symbolem Ducha Świętego, który rozwija relację 

dziecięctwa Bożego, uczy modlić się i nawiązywać kontakt z Bogiem Ojcem. Wszyscy przez 

chrzest święty jesteśmy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, dlatego też w tę 

szczególną noc paschalną odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, które w naszym imieniu 

wypowiedzieli rodzice i rodzice chrzestni. W Litanii do Wszystkich Świętych będziemy wzywać 

ich orędownictwa, abyśmy na zawsze mogli wytrwać w powziętych przyrzeczeniach. Na 

zakończenie tej części zaniesiemy nasze wołania w modlitwie wiernych (wyjątkowo, zazwyczaj 

modlitwa wiernych jest częścią Liturgii Słowa). 

Liturgia Eucharystyczna 

Również Uczta Pańska – Eucharystia – służy nowemu życiu, które nie jest możliwe bez 

pokarmu. Najpełniejszy udział w Passze Jezusa, w Jego zwycięstwie, dokonuje się przez 

sakrament chrztu i Eucharystię. Cała liturgia Wigilii Paschalnej zmierza wewnętrznie ku  

Eucharystii – triumfowi uwielbionego Pana. Ona stanowi szczyt celebracji misterium 

paschalnego. 

 

Liturgia wg tegorocznych wskazań 

Ze względu na epidemię nie ma możliwości odprawienia procesji rezurekcyjnej (ani w nocy, ani 

o świcie). Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny znajduje się na naszej stronie.   

 

Niech pomocą do wejścia w tajemnicę tej Nocy będzie wysłuchanie pięknej pieśni wielkanocnej: 

https://youtu.be/2Vdjj19Q-t0 

 

PS Jutro nie będzie rozmyślania, dlatego że katechezę wielkanocną właśnie przeczytaliście    

https://youtu.be/2Vdjj19Q-t0

