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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 my również pragniemy czuwać tej
nocy 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 od pobłogosławienia ognia – symbolu objawiającego
się Boga, 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 Celebrans, niosąc paschał, trzy razy będzie zatrzymywał się, śpiewając:
„światło Chrystusa”, za każdym razem odpowiemy: „Bogu niech będą dzięki”. Po drugim
śpiewie 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 ORĘDZIEM PASCHALNYM
Trzymając w dłoniach zapalone świece, będziemy słuchać orędzia wielkanocnego, czyli
Exsultetu, starożytnego hymnu na cześć Zmartwychwstałego Chrystusa. Wychwalać w nim
będziemy wielkość Boga, przywołując wydarzenia z historii zbawienia. Jest to
najpiękniejsza pieśń w liturgii Kościoła. Wyraża ona pochwałę Paschału i światła, jako
symbolu Chrystusa, który w tę noc pokonał śmierć. Zmartwychwstały Chrystus opromienia
blaskiem swojej chwały całą ziemię, abyśmy byli wolni od mroku i strachu śmierci. Razem
z śpiewającym to orędzie, dziękujemy Bogu za zwycięstwo Chrystusa.
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KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Zgaśmy świecę i usiądźmy. Stół słowa tej nocy jest zastawiony obficie. Czytanie
słowa Bożego stanowi podstawową część Wigilii Paschalnej. Czytaniom ze Starego
i Nowego Testamentu towarzyszą psalmy i modlitwy.
„Kościół – poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków – wyjaśnia paschalne misterium
Chrystusa”. Otwierają się przed nami w tę noc, najważniejsze etapy historii zbawienia:
stworzenie świata; próba Abrahama; przejście Izraela przez Morze Czerwone; Boże
obietnice dawane za pośrednictwem proroków.
Słuchając słowa, symbolicznie przechodzimy od Pierwszego do Nowego Przymierza.
Wypełnia się Pascha naszego zbawienia: „przez chrzest zostaliśmy razem z Chrystusem
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał
z martwych”.
Wsłuchajmy się w Boże słowo.

LITURGIA CHRZCIELNA
KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ CHRZCIELNĄ
(zaraz po homilii)

Za chwilę rozpoczniemy trzecią część dzisiejszej celebracji, czyli liturgię chrzcielną. Chrzest
jest tym sakramentem, dzięki któremu stajemy się dziećmi Bożymi. Widzialnym znakiem
udzielanego chrztu jest polanie wodą. Nastąpi teraz uroczyste poświecenie wody. Potem my
wszyscy, obecni w tym miejscu i wszyscy zgromadzeni za pośrednictwem mediów,
odnowimy przyrzeczenia, które złożyliśmy w czasie Chrztu świętego. Obrzęd poświecenia
rozpoczniemy odśpiewaniem litanii do Wszystkich Świętych, w czasie której prosimy
Świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu przymierza, zawartego na chrzcie świętym. Po
litanii kapłan uroczystą modlitwą i zanurzeniem paschału w wodzie, dokona jej poświecenia.
W tym geście przypomni nam, iż dzięki wodzie mocą Ducha Świętego, zostaliśmy włączeni
w śmierć i zmartwychwstanie Pana.

KOMENTARZ PRZED ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZTU (PO AKLAMACJI ”CHWAŁA OJCU..”)
Na znak naszej wiary w zmartwychwstałego Chrystusa, odnowimy teraz przyrzeczenia
złożone na chrzcie świętym w naszym imieniu przez rodziców. Teraz my sami, świadomie
i dobrowolnie odnowimy te przyrzeczenia. Będziemy wyrzekać się zła i szatana oraz
wyznamy naszą wiarę. To szczególny akt naszej łączności z Tym, który jest źródłem życia.
Dzisiaj za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych można uzyskać odpust zupełny.
Szczególnym znakiem przypominającym nasz chrzest będzie pokropienie wodą, która dzisiaj
została uroczyście pobłogosławiona. Odnawiamy przyrzeczenia trzymając zapalone w ręku
świece.
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. ?
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