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Błogosławiona noc – zwycięstwo
światła

W Kościele katolickim każde święto ma swoją wigilię. Wigilia to rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem w dniu poprzedzającym święto. Najbardziej uroczystą wigilią, jaką przeżywamy w roku liturgicznym,
jest Wigilia Paschalna. Nawiązuje ona do wydarzeń, które miały miejsce
w Egipcie przed wyjściem Izraelitów z niewoli. W każdej rodzinie żydowskiej zabijano wtedy baranka i oznaczano jego krwią domy. To uratowało Izraelitów, gdy nocą przez Egipt przeszedł anioł śmierci, zabijając
wszystkich pierworodnych Egipcjan. Słowo „pascha” oznacza właśnie „przejście
Boga”, a baranek złożony w ofierze przez
Izraelitów był zapowiedzią ofiary, którą
Pan Jezus złożył za nas na krzyżu.
Wigilia Paschalna rozpoczyna
się w Wielką Sobotę po zachodzie słońca. Wieczór ten i następująca po nim noc to dla chrze
ścijan najważniejszy moment
w roku. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczyna liturgia światła.
Czy wiesz, że...
Kapłan święci przed kościołem ogień
Słowo „wigilia” oznacza „czuwa
i zapala od niego paschał – symnie, stra ż nocną, war tę, czujność”,
bol zmartwychwstałego Chrystusa,
a nazwa „rezurekcja” pochodzi
który jest światłością świata. Na pasod łacińskiego słowa resurrectio –
chale kapłan żłobi znak krzyża, wy„zmartw ychwstanie”.
powiadając słowa: „Chrystus wczoraj
i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie
przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza na nim również
pięć ozdobnych czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa. Potem paschał jest wnoszony do świątyni, w której jest zupełnie ciemno, a wierni zapalają od niego
swoje świece. Następnie kapłan śpiewa
uroczystą pieśń zaczynającą się od słów:
„Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy
Król taki wielki odnosi zwycięstwo!”.
Dalsza część liturgii to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą
historię zbawienia, począwszy od stwo114
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rzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli
egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza,
aż do Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa.
Tej nocy do liturgii powraca nieobecny od
Środy Popielcowej śpiew „alleluja”.
Po liturgii słowa kapłan dokonuje poświęcenia wody, która będzie służyła do sprawowania sakramentu chrztu. Wszyscy wierni
odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu i wyznając wiarę w Boga
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wtedy rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, która
kończy się przyjęciem Komunii Świętej.
Po obrzędach Wigilii Paschalnej odbywa
się procesja rezurekcyjna, ogłaszająca światu zmartwychwstanie Jezusa. Może ona Zmartwychwstanie Chrystusa
odbywać się bezpośrednio po zakończeniu
liturgii Wigilii Paschalnej lub w Niedzielę Wielkanocną o świcie. Kapłan
wyjmuje monstrancję z Najświętszym Sakramentem z grobu Pańskiego
i wychodzi z wiernymi na zewnątrz z radosnym śpiewem „alleluja”.
A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus
kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił,
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
(J 20,1-8)

Chrystus zmartwychwstał! To najradośniejsza i najważniejsza wiadomość, jaką kiedykolwiek otrzymaliśmy. Śmierć nie jest końcem życia. Do
nas św. Paweł kieruje słowa:
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
(Rz 10,9)
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Ten, kto wierzy, że Chrystus
zmartwychwstał, i mówi o tym
z wiarą, osiągnie zbawienie. Świadectwem wiary w zmartwychwstanie Chrystusa jest udział w liturgii Wigilii Paschalnej i procesji
rezurekcyjnej.

Odkryć tajemnice
Zmartwychwstanie Chrystu
sa jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania do życia
wiec znego.

Zastanów się
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Grób Jezusa jest pusty. On zmartwychwstał! Chrystus przynosi
życie tym, którzy w Niego wierzą.
– Co dla ciebie jest najważniejsze podczas przygotowywania się do
Świąt Wielkanocnych?
– Jak przygotowujesz się na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem?

Zapamiętaj
O zmartwychwstaniu Chrystusa przypominają nam znaki i symbole obecne podczas Wigilii Paschalnej i później w okresie wielkanocnym.
Ogień – symbol Chrystusa rozpraszającego ciemności.
Paschał – symbol zmartwychwstałego Jezusa, światłości świata.
Poza okresem wielkanocnym jest zapalany podczas chrztu i pogrzebu.
Woda – symbol Chrystusa, który jest „źródłem wody żywej”.
Figura Jezusa zmartwychwstałego – symbol Chrystusa, zwycięzcy śmierci, grzechu i szatana.
Baranek – symbol Jezusa, Baranka Paschalnego, który oddał
swoje życie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi,
aby dać nam życie wieczne.

Zadanie
1. R azem z kolegą lub koleżanką wykonaj plakat na ścienną gazetkę szkolną, który będzie zaproszeniem wszystkich uczniów do
wzięcia udziału w liturgii Wigilii Paschalnej.
2. Narysuj komiks przedstawiający Piotra i Jana rozmawiających
w pustym grobie Jezusa.
3. W
 ieczorem w Wielką Sobotę poproś Jezusa, aby przyniósł ci
pokój, radość i miłość.
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