WIELKA SOBOTA
WIGILIA PASCHALNA
KOMENTARZ PRZED ROZPOCZĘCIEM LITURGII PASCHALNEJ
„W tę noc pełną łaski” gromadzimy się, aby uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu,
jakie kiedykolwiek miało miejsce w historii. Tej nocy Chrystus przez swe chwalebne
zmartwychwstanie, zwyciężył śmierć.
Od początku chrześcijaństwa ta noc była najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku.
Tej nocy gromadzono się na modlitewnym czuwaniu, udzielano sakramentu chrztu świętego, a
następnie sprawowano radosną Eucharystię – dziękczynienie za dar nowego życia w Chrystusie.
Zgodnie z tym zwyczajem i my pragniemy tej nocy czuwać na modlitwie i sprawować radosną
liturgię Zmartwychwstania Pańskiego.
Liturgia Wigilii Paschalnej dzieli się na cztery części: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię
chrzcielną i liturgię eucharystyczną.
Część pierwsza, rozpocznie się na zewnątrz, gdzie zostanie pobłogosławiony ogień – symbol
objawiającego się Boga, tak jak miało to miejsce pod Synajem, gdzie Bóg przemówił do Mojżesza
w krzewie ognistym. Następnie od nowo pobłogosławionego ognia będzie zapalona świeca
wielkanocna – tzw. paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.
Potem w procesji zostanie wniesiony do świątyni. Celebrans, niosąc paschał, trzy razy będzie
zatrzymywał się, śpiewając: „światło Chrystusa”, za każdym razem odpowiemy: „Bogu niech będą
dzięki”. Po pierwszym śpiewie zapalą swoje świece księża, za drugim razem zapalamy swoje
świece od paschału, za trzecim razem zostaną zapalone wszystkie światła w kościele jako obraz
wspólnoty kościoła oświeconego światłem Chrystusa.
Potem, stojąc z zapalonymi świecami, wysłuchamy radosnego śpiewu Orędzia
Wielkanocnego. Dzięki niemu uświadomimy sobie, że dzisiejsza celebracja ukazuje ponad czasowe
działanie Boga.

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Gasimy świece i siadamy. Rozpoczyna się liturgia słowa.
W pierwszym czytaniu Bóg, Stwórca świata, powołał do istnienia człowieka, którego ukształtował
na swoje podobieństwo. Obraz Boży, naruszony w nas przez grzech pierworodny, został odnowiony
w sakramencie Chrztu Świętego. Oto dlaczego słuchamy dziś opowiadania o dziele stworzenia.
W drugim czytaniu usłyszymy opis wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Bóg sam wkroczył
w dzieje tego narodu, aby przez Morze Czerwone wyprowadzić lud wybrany ku wolności. I dzisiaj,
Bóg wkracza w nasze życie, aby przez wodę Chrztu Świętego wyzwolić nas z niewoli grzechu i
śmierci, a wprowadzić nas do prawdziwej Ziemi Obiecanej.
Prorok Ezechiel w trzecim czytaniu, na sześć wieków przed Chrystusem zapowiada jedyne i
definitywne oczyszczenie jakie nastąpi w sakramencie Chrztu przez „pokropienie wodą czystą”.
Bóg udzielił nam swojego Duch Świętego i odnowił nasze serca.
Po czytaniach ze Starego Testamentu zaśpiewamy radosne „Chwała na wysokości Bogu”, a
następnie usłyszymy czytania z Nowego Testamentu. Święty Paweł przedstawia nadzieję, która już
więcej nie zniknie. Zwiastuje również, że chrześcijanin poprzez chrzest jest uczestnikiem męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast tekst Ewangelii przedstawia opis objawiania się
Chrystusa po Zmartwychwstaniu.
Po każdym czytaniu ze Starego Testamentu i następującym po nim psalmie responsoryjnym
jest odmawiana modlitwa, na którą wstajemy.
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LITURGIA CHRZCIELNA
KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ CHRZCIELNĄ
(zaraz po homilii)

Rozpoczynamy liturgię chrzcielną. Śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych wyrażamy
wiarę w świętych obcowanie, a równocześnie, że razem z tymi, którzy już są w niebie
tworzymy jeden Lud Boży, czyli Kościół.
Modlitwa błogosławieństwa wody ukazuje nam znaczenie wody w całej historii zbawienia.
Pod koniec modlitwy celebrans wstawi paschał do wody, co oznacza, że dzięki wodzie, która
jest sakramentalnym znakiem chrztu, zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa mocą Ducha Świętego.
Po błogosławieństwie wody zapalimy nasze świece od paschału i odnowimy
przyrzeczenia chrztu, za które możemy uzyskać odpust zupełny. Pokropienie wodą
przypomina nam chrzest i naszą przynależność do Chrystusa.
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ EUCHARYSTYCZNĄ
(zaraz po Modlitwie Powszechnej)

Rozpoczynamy teraz liturgię eucharystyczną. Będziemy się w niej posilać Ciałem
Chrystusa Zmartwychwstałego, przez które On zechciał, byśmy odnawiali pamięć Jego
Śmierci i Zmartwychwstania. Przygotowani przez czterdzieści dni na to odrodzenie, dziś
przystąpimy do Stołu Komunii prawdziwie Wielkanocnej.
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