
WIGILIA PASCHALNA I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

Wigilia Paschalna z uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych rozpoczyna trzeci dzień świętowania. 

Stajemy się nowym stworzeniem. Rozpoczynająca dzień Godzina Czytań jeszcze raz przeprowadza nas przez 

historię Zbawienia i Bożego działania – od początku świata aż do dziś. Jutrznia wprowadza już w świętowanie 

wielkanocnego poranka – pierwszego poranka po święcie, kiedy otworzono bramy Jerozolimy (kiedy skończył 

się dzień paschalny, bramy były już zamknięte na noc). Pierwszej chwili, kiedy można było pójść do grobu Jezusa 

i dokończyć obrzędy pogrzebowe. Jutrznia pokazuje te właśnie chwile – moment odkrycia, że Pana w grobie nie 

ma. Zrozumienie, czym jest Zmartwychwstanie. Zrozumienie kim jest Ten, który został ukrzyżowany. 

Zrozumienie Jego nauk. Czy i my rozumiemy? A czy pojmujemy, co to znaczy dla nas, dla każdego z nas 

osobiście? Przez radość płynącą z tych wydarzeń prowadzą nas teksty Liturgii Godzin tej niedzieli – Jutrznia i 

Nieszpory. Nieszpory kończą obchody Świętego Triduum Paschalnego. Zachód słońca wyznacza koniec 

trzeciego dnia. Trzy dni, a wszystko się zmieniło i nic już nie będzie takie samo. Nigdy. Od dobrego przeżycia 

tego okresu, od zaangażowania w modlitwę, zatopienia się w Liturgii Godzin, w liturgii uświęcenia czasu, będzie 

zależało, czy ta zmiana dokona się naprawdę w Twoim i moim życiu. 

 

Godzina czytań 
 

W normalnych warunkach podczas Triduum w formie rekolekcji nie odmawia się tej Godziny. W bardzo ścisły 

sposób nawiązuje ona bowiem do liturgii Wigilii Paschalnej, z której czerpie czytania wraz z psalmami. Ponieważ 

nie jest nam dane uczestniczyć w normalnym obchodzie Nocy Paschalnej, celebrujemy formę brewiarzową. 

Dzisiejsza Godzina czytań posiada nietypowy układ – rozpoczyna się bezpośrednio od czytań, bez hymnu i 

poprzedzających psalmów. W brewiarzu znajdziemy cztery czytania wraz z psalmami i modlitwami. Te cztery 

czytania są obowiązkowe, jednak można rozszerzyć tę Godzinę o większą liczbę czytań, biorąc je z Liturgii Słowa 

Wigilii Paschalnej. Zachowuje się wówczas układ: czytanie – psalm – modlitwa, dokładnie tak, jak podaje to 

Lekcjonarz mszalny. 

Po czytaniach następuje hymn Ciebie, Boże, chwalimy, albo w wersji popularnej Ciebie, Boga, wysławiamy, oraz 

modlitwa i formuła końcowa. 

Kolejne czytania prowadzą nas przez historię zbawienia, przypominając najważniejsze jej momenty, 

zapowiadające to, co jest prawdziwą treścią dzisiejszej nocy – Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! 

Godzina czytań wchodzi w miejsce Wigilii Paschalnej. Dlatego staje się da nas głównym obchodem Liturgii 

Godzin Uroczystości Zmartwychwstania Pana. Warto zatrzymać się dłużej nad jej treścią. 

Podczas celebracji Wigilii ma miejsce odnowienie przymierza chrztu świętego. Dlatego podczas tej Godziny 

wzbudź w sobie pragnienie świadomego wejścia w to przymierze. Właściwym momentem na ten akt woli jest 

czas po czytaniach, a przed hymnem Te Deum. Niech ten hymn stanie się twoją modlitwą dziękczynienia za nowe 

życie. 
 
 

Jutrznia (8.00) 
 

Chociaż Chrystus zmartwychwstał w nocy, uczniowie dowiadują się o tym dopiero teraz. Jako pierwsze u grobu 

zjawiają się niewiasty, które chcą dopełnić rytuałów pogrzebowych, odłożonych na czas szabatu. Po nich zjawiają 

się Apostołowie – Piotr i Jan. Ale Chrystusa nie ma w grobie. Zmartwychwstał, jak zapowiedział. 

Dzisiejsze teksty są pełne radości. Mówią o zmartwychwstaniu i nowym życiu. 

W czytaniu odnajdziesz wezwanie do świadectwa. Kto bowiem naprawdę spotkał Chrystusa zmartwychwstałego 

– Boga, który prawdziwie żyje – ten nie może nie ogłaszać tego światu. 

Zwróć też uwagę na głęboką teologię zawartą w modlitwie próśb. Zawiera ona treści, które przewijały się w 

tekstach całego Triduum. Możesz rozbudować modlitwę o własne wezwania. 
 
 



 

Nieszpory (16.00) 
 

To ostatnia z celebracji liturgicznych tegorocznego Triduum. 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania Jezus przychodzi do uczniów, pomimo zamkniętych drzwi. Przychodzi ze 

swoim pokojem. 

W tradycji Kościoła Nieszpory Wielkanocne to Nieszpory chrzcielne. Podczas ich celebracji w kościele 

uczestnicy udają się w procesji do chrzcielnicy, aby tam podziękować Panu za łaskę chrztu. 

Przymierze chrztu to przymierze dwóch stron. Otrzymujemy nowe życie, które jest życiem na wieczność. Z 

drugiej strony postanawiamy prowadzić to życie w świętości. 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! 
 


