
 

 

• W związku z pandemią koronawirusa, zostaje w tym roku odwołana tradycyjna 

święconka, która do naszego kościoła przyciągała nawet tych parafian, którzy w 

ciągu roku żyli z daleka od Kościoła.  

 

• Stąd, zamiast tradycyjnego święcenia pokarmów, proponuję w tym roku 

wyjątkowo obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem 

wielkanocnym. Obrzęd ten znajdziecie na stronie parafii, w dodatkowo 

załączonym tekście. W miarę możliwości, przygotujcie, jak zwykle, koszyczek z 

pokarmami (mogą tym zająć się dzieci). Może to jest okazja, żeby nauczyć dzieci 

malowania pisanek? W koszyczku powinien się znaleźć tradycyjny baranek (z 

ciasta, czekolady lub cukru), jajka, chleb i ciasto, chrzan, wędlina i sól. 

 

• Pamiętajcie w tym dniu o wodzie święconej. Niech najstarsza osoba, po 

modlitwie wieczornej, pokropi wszystkich domowników tą wodą (w tym 

momencie każdy czyni znak krzyża). Pragnę przy tej okazji 

przypomnieć wam o domowej kropielnicy. Winna być ona w 

sypialni lub w przedpokoju.  

Wychodząc z domu, żegnamy się wodą święconą, by 

przygotować się na to, co za drzwiami, by iść do ludzi z Bogiem, 

by dobrze czynić i by być gotowym na walkę ze słabościami, 

grzechami i pokusami. Jeżeli nie macie kropielnicy, to pomyślcie 

o jej zakupieniu.  

• Postarajcie się, aby na Liturgię Wielkiej Soboty online 

przygotować świece (które umieścicie na stole i na parapetach 

okien). Liturgia ta będzie transmitowana zarówno w języku 

polskim, jak i francuskim, za pośrednictwem mediów. Świeca, 

którą zapalicie w Wielką Sobotę, może wam później towarzyszyć 

przy spotkaniach na rodzinnej modlitwie z okazji ważnych rocznic rodzinnych czy 

innych wydarzeń.   

 

Niech trudne okoliczności zewnętrzne nie przeszkodzą wam w radosnym świętowaniu 

Zmartwychwstania Jezusa. 



Wielka Sobota 

Tej nocy Kościół (w tym roku pusty lub z ograniczoną liczbą wiernych), poprzez liturgię 

bogatą w znaki, przybliża nam prawdę o Chrystusie, który przechodzi przez śmierć na krzyżu 

do życia w chwale Ojca. Przybliża nam prawdę o nas samych, którzy jesteśmy powołani, aby 

w Jezusie dokonywać tego samego przejścia z niewoli grzechu do życia w łasce - z ciemności 

do światła.  

Pierwszym znakiem mocno widocznym w dzisiejszej liturgii jest światło. Rozpoczynając 

uczestnictwo online w tej dzisiejszej celebracji, zapalcie świecę i postawcie ją obok krzyża. 

Kolejne świece możecie umieścić na parapetach waszych okien. Celebracja Wielkiej Soboty 

rozpoczyna się, gdy zapada ciemność. Ciemność jest symbolem obecności zła, które jest 

aktywne i dokonuje zniszczenia. Ciemność próbuje ogarnąć - i często ogarnia - ludzkie serce 

(to dramat każdego ciężkiego grzechu). Jak wyjść z tej ciemności?  Kiedyś oglądałem 

dokumentalny film o żołnierzu, który podczas działań wojennych został odcięty od swojego 

oddziału.  Był skazany na niechybną śmierć. Ciężka zima. Kiedy wydawało się, że już 

zamarznie, w ostatnim momencie dostrzegł w oddali słabe światełko i resztkami sił, dotarł do 

niego. Była to mała wioska. Został uratowany.  

Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 

w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Musimy prosić Boga, aby pomógł nam 

zobaczyć to Światło, którym jest On sam, w ciemnościach, które mogą się pojawić w naszym 

życiu lub sercu. Światło, które nie oślepia, ale jest łagodne i zaprasza nas do skierowania ku 

niemu naszych oczu, naszych kroków i naszego serca. Jest to światło Zmartwychwstałego 

Chrystusa, który żyje dla nas. 

To dlatego światło paschalnej świecy jest nam przekazywane podczas Wigilii Paschalnej jako 

symbol tego, że Chrystus przychodzi do nas i pozostaje w nas.  Mamy to światło wiary, czyli 

Chrystusa, strzec, mamy nim świecić i nieść go innym.  

Innym znakiem w dzisiejszej liturgii jest Słowo Boże, które przypomina nam, co Bóg 

uczynił i czyni dla nas. To właśnie Słowo Boże nas prowadzi, uświęca, podnosi w trudnych 

chwilach. Tak ważne jest, aby znaleźć czas na refleksję nad Nim, by go rozważać, a następnie 

żyć nim. Warto, by dziś obok krzyża znalazła się Biblia, a potem, żeby była często brana w 

nasze ręce, czytana i rozważana. Bo jak mówi nam psalm: „Twoje słowo jest lampą dla moich 

kroków i światłem na mojej ścieżce” (Psalm 119, 105) 

Kolejny znak, jaki widzimy w Wigilii Paschalnej, to woda. To przez wodę w chwili chrztu 

św. staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziś wyraźmy wdzięczność Bogu za ten sakrament. Z pełną 

świadomością odnawiajmy przyrzeczenia chrzcielne oraz starajmy się ich dotrzymywać. 

Przemyślcie jeszcze raz to wskazanie, które powyżej dałem wam w odniesieniu do wody 

święconej. W naszym kościele woda zostanie dziś poświęcona i będziecie mogli zabrać ją do 

swoich domów.  

 

 



Dwa kolejne znaki, które dziś liturgia uwydatnia, są nam bardzo bliskie - to znaki chleba i 

wina. To Ciało Chrystusa za nas wydane i Krew Jego za nas wylana. Chrystus żyje i pozostał 

z nami. To wspaniały dar. Czy tego daru nie marnujemy? To jest pytanie o nasze uczestnictwo 

w Mszy św. oraz o to najbardziej intymne i głębokie spotkanie z Jezusem w Komunii św. (w 

obecnej sytuacji, gdy nie możecie przyjąć Komunii św. sakramentalnej, pamiętajcie o komunii 

duchowej). Chrystus w Eucharystii jest pośród nas. To jest dla nas źródło radości, nadziei 

i mocy. 

Życzę Wam i sobie, aby te prawdy, nad którymi dzisiaj się pochylamy, były mocno obecne w 

Waszych sercach i rodzinach, by pomagały Wam w trudnych chwilach. Życzę Wam mądrości 

i odwagi w głoszeniu innym - słowem i w życiu - tej radosnej prawdy: Jezus 

Zmartwychwstał! Spotkałem Go i daję o tym świadectwo!  

Niech tak się stanie  


