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W I G I L I A   
PASCHALNA  

 

WIELKA SOBOTA - godz. 20.00 
 

I   - LITURGIA S WIATŁA  

II  - LITURGIA SŁOWA 

III - LITURGIA CHRZCIELNA 

IV - LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

 

 PROCESJA REZUREKCYJNA PO WIGILII                   
PASCHALNEJ 

 Po procesji i błogosławien stwie - AGAPA  
 

Wigilia Paschalna jest  Pierwszą Mszą Zmartwychwstania. 

NIE BĘDZIE PROCESJI REZUREKCYJNEJ RANO.  

Druga Msza s w. Zmartwychwstania o godz. 10.00  

a trzecia o godz.12.00 



 

 

NAWIGACJA LITURGICZNA GPS - WIGILIA PACHALNA 
http://dsl.waw.pl/2015/03/4-wigilia-paschalna/ 
Autor: ks Piotr Kucharczyk 

 

Wszystkie wydarzenia roku liturgicznego biegną ku Wigilii Paschalnej. Przed rozpoczęciem 

tej najważniejszej Liturgii w roku należy zakończyć adorację Najświętszego Sakramentu w 

Grobie Pańskim, napełnić czystą wodą chrzcielnice w kościele i zdjąć wszelkie zasłony z obra-

zów. Liturgia powinna rozpocząć się po zmroku.  

Obrzędy liturgii Wigilii Paschalnej rozpo-

czynają się od Liturgii s wiatła. Poza ko-

s ciołem rozpala się ogien , kto ry następ-

nie zostaje pos więcony. Od nowopos wię-

conego ognia zapala się paschał, na kto -

rym wczes niej z łobi się cyfry obecnego 

roku oraz greckie litery alfa i omega 

przypominające nam to, z e Bo g jest przy-

czyną i celem całego stworzenia. Do litur-

gii s wiatła potrzebne są zatem rylce, taca, 

mikrofon, mszał, trybularz i ło dka. Na-

stępnie płonący paschał wnosi się do 

ciemnego kos cioła zatrzymując się w 

kruz gankach kos cioła, w centrum oraz 

przy prezbiterium, s piewając: Lumen 

Christi (s wiatło Chrystusa).  Paschał mo-

z e wnosic  diakon lub prezbiter. Osoba, 

kto ra wznosi paschał ro wniez  intonu-

je S wiatło Chrystusa. Po trzecim zainto-

nowaniu aklamacji paschał ustawia się 

na s wieczniku, na kto rym będzie płonął 

az  do Zesłania Ducha S więtego. 

Kolejną częs cią Wigilii paschalnej jest 

rozbudowana Liturgia Słowa. Nie bę-

dziemy się szczego łowo zagłębiac  w jej 

przebieg, poniewaz  nie stanowi ona z ad-

nej trudnos ci. Nalez y tylko zaznaczyc , 

z e pojawiają się w niej dwa istotne ele-

menty: Exultet i epistoła. Orędzie wiel-

kanocne moz e wykonywac  zaro wno 

osoba s wiecka, jak i duchowna. Jes li 

osoba s wiecka podejmuje się s piewa-

nia tego pięknego przesłania, nie s pie-

wa wo wczas dialogu prefacyjnego, 

tzn. Pan z wami…, W go rę serca…, Dzię-

ki składajmy Panu Bogu naszemu(…). 

Po homilii, kto ra kon czy Liturgię słowa, 

następuje Liturgia chrzcielna. Ta częs c  

Mszy S więtej moz e się odbyc  w kaplicy 

chrzcielnej bądz  w prezbiterium. Jes li 

odbywa się ona w kaplicy chrzcielnej 

nalez y na czas dojs cia uformowac  pro-

cesję, w kto rej uczestniczą asysta litur-

giczna, celebrans i kandydaci do chrztu, 

o ile są.  

Porządek procesji jest wo wczas nastę-

pujący: 

1. Osoba niosąca paschał 

2. katechumeni i świadkowie 

3. ministranci 

4. celebrans 

5. ceremoniarz 
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W trakcie procesji s piewana jest litania 

do Wszystkich S więtych. Jes li natomiast 

Liturgia chrzcielna odbywa się w prezbi-

terium, po homilii wnosi się naczynie z 

wodą. Następnie odbywa się s piew lita-

nii. Po litanii, jes li nie ma kandydato w do 

chrztu następuje pos więcenie wody. Na 

słowa Prosimy Cię, Panie… wkłada się 

paschał do naczynia z wodą raz albo trzy 

razy. Jes li są kandydaci do chrztu w tym 

momencie odbywa się udzielenie sakra-

mentu inicjacji chrzes cijan skiej. Jes li na-

tomiast chrztu nie ma, a nie pos więcono 

wody, wodę do pokropienia nalez y po-

błogosławic . Gdy woda zostanie pobło-

gosławiona, wszyscy zebrani odnawiają 

przyrzeczenia chrzcielne (na ten czas za-

pala się s wiece). Pokropienie wodą s wię-

coną oraz modlitwa powszechna kon czą 

liturgię chrzcielną. Po niej następu-

je Liturgia eucharystyczna, kto ra prze-

biega według stałego porządku. Wigilię 

Paschalną powinna zakon czyc  procesja 

rezurekcyjna. Skoro Wigilia Paschalna 

jest pierwszą mszą Niedzieli Zmartwych-

wstania, to nalez y uczynic  wszystko, aby 

zakon czyc  tę mszę procesją rezurekcyj-

ną, poprzez kto rą Kos cio ł ogłasza s wiatu, 

z e Christus resurrexit (Chrystus zmar-

twychwstał). Procesja formuje się po Mo-

dlitwie po Komunii. Kapłan zasypuje ka-

dzidło, otrzymuje welon i bierze mon-

strancję z Najs więtszym Sakramentem. 

Szyk procesji jest następujący: 

1. Osoba niosąca krzyż 

2. figurka Pana Jezusa zmartwych-

wstałego 

3. ministranci 

4. koncelebransi 

5. ministranci kadzidła i światła 

6. celebrans 

7. pozostali wierni 

Po przyjs ciu do ołtarza intonuje się 

hymn Te, Deum laudamus (Ciebie Bo-

ga wysłąwiamy). Po hymnie kapłan 

odmawia modlitwę oraz błogosławi 

wiernych Najs więtszym Sakramen-

tem. Po błogosławien stwie asysta wra-

ca do zakrystii. 

 

Gdy po Wigilii Paschalnej nie ma procesji re-

zurekcyjnej, kapłan błogosławi lud i wraz z 

asystą wraca do zakrystii. 

Jeśli procesja odbywa się w niedzielny pora-

nek, na kilka chwil przed mszą należy wysta-

wić Najświętszy Sakrament do adoracji w 

Grobie Pańskim. Po krótkiej adoracji kapłan 

wraz z asystą przychodzą do Grobu Bożego, 

z którego rozpoczyna się procesja. Szyk pro-

cesji rezurekcyjnej jest taki sam, jak w przy-

padku tejże procesji na zakończenie Wigilii 

Paschalnej. Po przyjściu do ołtarza intonuje 

się Ciebie Boga wysławiamy, po którym na-

stępuje błogosławieństwo.  

Po błogosławieństwie zanosi się Najświętszy 

Sakrament do tabernakulum. Dalej, opusz-

cza się obrzędy wstępne i akt pokuty i nastę-

puje kolekta. Msza Święta przebiega potem 

według stałego porządku. 
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urodziłem się 2007 roku. Kocham go ry i 

wspinaczkę - tam uczę się byc  odwaz ny i 

wierzyc , z e niemoz liwe staje się moz liwe. 

Przede mną konieczny i najwaz niejszy 

szczyt do zdobycia - 

   ---   PRZESZCZEP WĄTROBPRZESZCZEP WĄTROBPRZESZCZEP WĄTROBYYY   
 

Jo zio urodził się z atrezją dro g z o łcio-

wych. Jest to wrodzona wada polegająca 

na zaros nięciu - niedroz nos ci dro g zo ł-

ciowych. Z o łc  niewydostająca się z wą-

troby uciska na jej komo rki powodując 

proces zapalny, a w konsekwencji jej 

wło knienie i marskos c . 

Po rozpoznaniu tego schorzenia naj-

częs ciej w pierwszej kolejnos ci wyko-

nuje się operację metodą Kasai - usu-

wa  zaros nięte drogi z o łciowe i 

„podpina” pod wątrobę fragment wy-

ciętego wczes niej jelita z nadzieją, z e w 

ten sposo b uzyska się spływ z o łci. Jo -

zek został poddany tej operacji w 5 ty-

godniu z ycia. Po miesiącu moz na było 

stwierdzic , z e się udała. Niestety, u 

większos ci pacjento w, ten zabieg jest 

jedynie rozwiązaniem tymczasowym, 

bowiem procesy wło knienia postępu-

ją dalej. 

MAM NA IMIĘ JÓZIO,MAM NA IMIĘ JÓZIO,MAM NA IMIĘ JÓZIO,      
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Mimo przepowiedni lekarzy, długo z yli-

s my nadzieją, z e Jo zek wyzdrowieje. Nie-

stety, obecnie stan jego zdrowia nie po-

zostawia na to nadziei. Jego wątroba jest 

marska. Ma ogromną s ledzionę, nadcis nie-

nie wrotne, z ylaki przełyku, popękane na-

czynka na twarzy, jego brzuszek jest często 

opuchnięty.  Jedynym rozwiązaniem, kto re 

daje nadzieję na zdrowsze z ycie w przy-

szłos ci  jest przeszczep wątroby. 

W Polsce wykonuje się przeszczepy wą-

troby, ro wniez  u dzieci. Choroba ta jest 

jednak tak nieprzewidywalna, z e nie ma-

my pewnos ci, z e operacja w kraju będzie 

moz liwa. Zalez y to od wielu czynni-

ko w,  kto rych dzisiaj nie jestes my w sta-

nie przewidziec  (między innymi to, czy 

my rodzice zakwalifikujemy się do by-

cia dawcami, jak duz y będzie wtedy Jo -

zio, ile będzie waz ył, w jakiej będzie 

formie zdrowotnej, itd.).  Dlatego, z eby 

zwiększyc  spektrum moz liwos ci dzia-

łania, zbieramy na operację i specjali-

styczne leczenie za granicą. 

 Ktos  kiedys  powiedział, z e z ycie z tą 

chorobą jest jak z ycie koło groz nego 

lwa, kto ry s pi, ale nie wiadomo kiedy 

się przebudzi. Kiedy faktycznie się 

przebudzi - chcemy byc  gotowi na 

szybkie i skuteczne działanie by rato-

wac  z ycie naszego syna. 

Olga i Andrzej Ripperowie, rodzice Józia. 

olga@forests.pl     andrzej@forests.pl  
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTW   

MSZA ŚW.MSZA ŚW.MSZA ŚW.   

               NIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTOS CI S CI S CI    
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

               DNI ZWYKDNI ZWYKDNI ZWYKŁEŁEŁE   
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU   

               MAJOWEMAJOWEMAJOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

               CZERWCOWECZERWCOWECZERWCOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

               RO RO RO Z AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernik) ) )    
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST WIELKI POST WIELKI POST    

               DROGA KRZYDROGA KRZYDROGA KRZYZ OWAZ OWAZ OWA   
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

               GORZKIE GORZKIE GORZKIE Z ALEZ ALEZ ALE         
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENTADWENTADWENT   

               RORATYRORATYRORATY      
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

Kom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

http://www.bozia24.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 


