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Przed rozpoczęciem liturgii: 

Dzisiejsza Liturgia i szczególne jej znaki uobecniają najważniejsze wydarzenie 
w dziejach świata. Jest to szczególna noc, jak usłyszymy w Orędziu Wielkanocnym 
„Jest to ta sama noc, w której (…) Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 
zwycięzca wyszedł z otchłani”4. Przez zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia się 
obietnica starego przymierza i ludzkość zostaje wyswobodzona z niewoli grzechu 
i śmierci. 

Za chwilę rozpoczniemy Wigilię Paschalną od Liturgii Światła. Poświęcone zostaną 
ogień i paschał. Następnie zapalony paschał, symbol Chrystusa 
Zmartwychwstałego, zostanie w uroczystej procesji wniesiony do kościoła.  Po 
pierwszym śpiewie „Światło Chrystusa” swoje świece odpalą od niego kapłani, a po 
drugim śpiewie uczynimy to my, na znak tego, że przyjmujemy zmartwychwstałego 
Chrystusa do naszego życia, aby oświecał nasze drogi. Po trzecim wezwaniu 
zapłoną wszystkie światła w kościele, gdyż Zmartwychwstały Pan oświeca 
i przynosi nadzieję całemu światu. Na każde z wezwań „światło Chrystusa” 
odpowiemy „Bogu niech będą dzięki”, sławiąc całą Trójcę Przenajświętszą za 
dzieło Zmartwychwstania. 

 
 

 

Po Exultecie przed liturgią słowa: 

Bóg od początku działa w świecie, nie pozostawiając swego ludu. Kościół 
przedstawia nam tej nocy długą Historię Zbawienia, od stworzenia świata, przez 
wyzwolenie z niewoli egipskiej, aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
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Po homilii przed Liturgią Chrzcielną: 

Rozpoczynamy trzecią część dzisiejszej liturgii. Liturgia chrzcielna do której zaraz 
przystąpimy, włącza nas w Paschalne misterium Jezusa Chrystusa, przejścia ze 
śmierci do życia. W Litanii do Wszystkich Świętych, którą będziemy uroczyście 
śpiewać, prosić będziemy świętych o pomoc i orędownictwo w wiernym 
wypełnianiu Przymierza. Modlitwa błogosławieństwa wody ukazuje jej symbolikę 
w historii zbawienia. Zanurzenie paschału oznacza, że dzięki wodzie, która jest 
sakramentalnym znakiem chrztu, zostaliśmy zanurzeni w śmierć a przez to 
i w zmartwychwstaniu Chrystusa mocą Ducha Świętego. Po błogosławieństwie 
wody zapalimy nasze świece od paschału i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. To 
co niegdyś potwierdzili nasi rodzice, zadeklarujemy uroczyście we wspólnocie 
Kościoła. Pokropienie wodą przypomina nam chrzest i naszą przynależność do 
Chrystusa oraz rozpala w nas ufność obietnicy, że i my kiedyś 
zmartwychwstaniemy. Za świadome i pobożne odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych można w dniu dzisiejszym uzyskać odpust zupełny. 

 
Po Modlitwie Powszechnej na procesję z darami: 

Centrum Wigilii Paschalnej jest rozpoczynająca się właśnie Liturgia 
Eucharystyczna, kiedy to na ołtarzu zostaje uobecnione Misterium Paschalne. To 
właśnie Eucharystia jest najdoskonalszym sposobem uczestnictwa w triumfie 
Chrystusa, w Jego Zmartwychwstaniu. Włączmy się w przygotowanie darów 
śpiewając pieśń. 

 
Przed Komunią Świętą: 

Przyjęcie Komunii świętej dopełnia naszego uczestniczenia w Misterium 
Paschalnym Chrystusa, czyli zjednoczenie się z Nim w tajemnicy Jego śmierci 
i zmartwychwstania.  

 
Po modlitwie po Komunii przed procesją rezurekcyjną: 

Za chwilę wyruszymy w procesji rezurekcyjnej, by ogłosić całemu światu 
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Wychodzimy by przekazywać światu dobrą 
nowinę o Zbawieniu. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! 

4. Mszał rzymski dla diecezji polskich, Wigilia Paschalna: Orędzie Wielkanocne. 
 


