
WIGILIA PASCHALNA
ZMARTWYCHWSTANIA PANSKIEGO

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Noc  paschalną  rozjaśnia  zmartwychwstały  Chrystus.  Jest  to  naprawdę 

Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Św. to 
najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście 
(pascha) do nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w 
liturgii  tej  nocy  stanie  się  dla  nas  teraźniejszością.  Uobecnią  nam ją  przede 
wszystkim dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty 
są  dlatego  ośrodkiem  dzisiejszej  liturgii.  Cała  dynamika  nocy  paschalnej 
koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia 
pełna jest  symboli  życia:  Światło -  słowo -  woda i  uczta.  Znaki te stanowią 
również główną treść kolejnych części liturgii wigilii paschalnej.

Za chwilę procesjonalnie udamy się przed Kościół, aby dokonać obrzędu 
poświęcenia  ognia.  Na  liturgię  światła  składa  się  poświęcenie  paschału, 
zapalenie  go  i  procesjonalne  wejście  do  kościoła  Istnieje  głęboka  wymowa 
stopniowego rozpraszania ciemności przez światło Chrystusa. Płomień światła 
jest również znakiem gotowości i czuwającego oczekiwania. Dlatego zgodnie z 
bardzo dawną tradycją,  ta  noc winna być czuwaniem na cześć  Pana.  Wierni 
posłuszni  upomnieniu  Ewangelii,  trzymając  w  rękach  zapalone  pochodnie, 
powinni być podobni do ludzi, którzy czekają na swojego Pana. W procesji do 
kościoła  kapłan  wniesie  zapalony paschał  i  unosząc  go ku górze  trzykrotnie 
zaśpiewa:  ŚWIATŁO CHRYSTUSA. Odpowiemy na  to  wezwanie  śpiewem: 
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI. Po drugim śpiewie zapalimy nasze świece od 
paschału, który jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa.

Teraz  wyjdźmy  wszyscy  przed  Kościół  by  tam  uczestniczyć  w 
rozpoczęciu dzisiejszej liturgii.

KOMENTARZ PO PROCESJI DO OŁTARZA
Stojąc  i  trzymając  zapalone  świece  przyjmijmy  pełne  radości  Orędzie 

Paschalne ku czci Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Pan Bóg wprowadził 
swój naród przez pustynię do Ziemi Obiecanej za przewodem słupa ognistego. 
My  wszyscy,  od  dnia  chrztu  świętego  pielgrzymujemy  do  Królestwa 
Niebieskiego drogą, którą oświetla nam Chrystus. Kto za Nim idzie nie zginie w 
ciemnościach.
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KOMENTARZ PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM.
(Rdz 1,1-2,2)

Po krótkim obrzędzie światła Kościół rozważa wielkie dzieła, jakie Pan 
Bóg dokonał od początku dla swego ludu, oraz odpowiada ufnością na słowo i 
obietnice Boże.

Opis  stworzenia  świata  jest  hymnem wiary  na  cześć  Stwórcy.  Koroną 
stworzenia  jest  człowiek,  obraz  i  podobieństwo  Boga.  Zmartwychwstały 
Chrystus jest nowym Adamem, jest pierworodnym nowego stworzenia. Przez 
Chrystusa, przez Jego chrzest, otrzymujemy Jego nowe życie.

KOMENTARZ PRZED TRZECIM CZYTANIEM.
(Wj 14,15-15,1)

Cudowne przejście przez wody Morza Czerwonego nie tylko wyzwoliło z 
niewoli naród wybrany, ale wyzwala i nas przez wodę Chrztu, który kontynuuje 
to,  co  wtedy  się  zaczęło.  Chrzest  wprowadza  nas  do  prawdziwej  Ziemi 
Obiecanej.  Dlatego  obchodzimy  dziś  radośnie  doroczne  święto  naszego 
wyzwolenia i prawdziwej wolności. Po tym czytaniu nie mówi się „Oto Słowo 
Boże”, ani „Bogu niech będą dzięki”, gdyż wyrazi to śpiew, który jest dalszym 
ciągiem czytania. Razem z Mojżeszem i synami Izraela pragniemy podziękować 
Panu za wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Cuda te powtarzają się i dziś w 
sakramentach wielkanocnych.

KOMENTARZ PRZED PIĄTYM CZYTANIEM
(Iz 55,1-11)

Proroctwo Izajasza zapowiada nowe Przymierze, które zrodzi się z wody 
chrztu  i  słowa  Bożego,  gdyż  jest  ono  skuteczne  i  ma  moc  sakramentalną 
przeobrażającą wierzącego

KOMENTARZ PRZED ÓSMYM CZYTANIEM
(Rz 6,3-11)

Odśpiewane uroczyście  Gloria  było przejściem ze Starego do Nowego 
Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Św. Paweł przypomina nam, 
że paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez chrzest w każdym z nas. W 
Chrystusie  rozpoczęliśmy  nowe  życie,  rozpoczęło  się  już  nasze 
zmartwychwstanie.  Jako  wyraz  wdzięczności  i  radości  znów  zaśpiewamy 
wielkanocne Alleluja - jest to okrzyk radości i powitania Zmartwychwstałego 
Pana, który żyje i jest obecny wśród nas.

2



KOMENTARZ PRZED POŚWIĘCENIEM WODY CHRZCIELNEJ
I LITANIĄ DO WSZYSTKICH SWIĘTYCH.

Woda jest  istotnym elementem potrzebnym do życia,  dlatego  jest  ona 
symbolem także życia nadprzyrodzonego. Jest znakiem rozpoczynającym życie 
Boże  w  człowieku  w  sakramencie  chrztu.  Teologię  znaku  wody  najlepiej 
tłumaczy nam modlitwa, którą za chwilę odmówi kapłan podczas poświęcenia 
wody chrzcielnej. Będzie w niej prosił, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani 
razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Dlatego 
chrzest i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma tak ważne miejsce w liturgii 
Nocy  paschalnej.  To  właśnie  ten  sakrament  wszczepia  nas  najbardziej  w 
paschalne misterium Chrystusa.

Dlatego też we wszystkich decydujących i ważnych chwilach w liturgii 
prosimy o pomoc i wstawiennictwo nasze Siostry i Braci, którzy już cieszą się 
chwałą Chrystusa Zmartwychwstałego. W litanii poprosimy Świętych o pomoc 
w wiernym wypełnianiu Przymierza zawartego w sakramencie chrztu.

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ EUCHARYSTYCZNĄ
Liturgia światła, słowa Bożego i chrztu była wprowadzeniem i warunkiem 

radosnego  spotkania  ze  Zmartwychwstałym  na  uczcie  eucharystycznej.  W 
sposób sakramentalny w Eucharystii Wielkiej Nocy, która jest szczytem całego 
Triduum paschalnego, uobecni się przejście Chrystusa przez śmierć do życia, 
którego  i  my  stajemy  się  uczestnikami.  Odnowiliśmy  w sobie  łaskę  Chrztu 
Świętego. Teraz zmartwychwstały Pan zaprasza nas na Swoją Ucztę paschalną. 
Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i 
naszego w nim udziału przez Chrzest i Eucharystię.
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