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Przykładowe komentarze do Liturgii Wigilii Paschalnej 

 

Wzór I
1
 

 

 

1. Komentarz wprowadzający w Liturgię Paschalną  

(Czytamy 7 min. przed liturgią paschalną) 

  

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, 

bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego to najważniejsze 

wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście (pascha) ze śmierci do 

nowego życia przez zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy 

stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecnią nam ją przede wszystkim dwa sakramenty 

paschalne: Chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty są dlatego ośrodkiem dzisiejszej 

liturgii. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w 

Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – 

woda i uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części liturgii wigilii 

paschalnej. 

Na samym początku będziemy przeżywać Liturgię światła, na którą składa się 

poświęcenie ognia, zapalenie paschału, a od niego następnie świec wiernych, 

oświetlenie Kościoła oraz uroczyste odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego zwanego 

Exultetem. Dlatego teraz nastąpi wygaszenie wszystkich świateł w Kościele, a 

wszystkich wiernych gorąco zachęca się, by zgromadzili się przy ognisku, które jest 

rozpalane na zewnątrz Kościoła. 

 

2. Komentarz wprowadzający w śpiew Orędzia (Exultetu) 

(czytany w trakcie okadzania paschału) 

 

Stojąc z zapalonymi świecami będziemy słuchać Orędzia wielkanocnego i razem z 

kantorem dziękować Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za zmazanie 

                                                 
1
 
1
 Komentarze powstały w oparciu: Liturgia Świętego Triduum Paschalnego. Nabożeństwa i 

Błogosławieństwa Kościoła Domowego, Olsztyn 1999 oraz Zwycięsca Śmierci. Teksty 

liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Opole 
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niewinną Krwią dłużnego zapisu starodawnej winy. Podziwiając jasność płomienia 

świecy paschalnej cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim 

blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu wolni jesteśmy od mroku i 

strachu śmierci.      

  

3. Komentarz do Epistoły (przed Listem do Rz)                          

 

 Odśpiewane uroczyście Gloria było przejściem ze Starego do Nowego 

Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Św. Paweł przypomina nam, że 

paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez chrzest w każdym z nas. W 

Chrystusie rozpoczęliśmy nowe życie, rozpoczęło się już nasze zmartwychwstanie. 

Jako wyraz wdzięczności i radości znów zaśpiewamy wielkanocne Alleluja – jest to 

okrzyk radości i powitania Zmartwychwstałego Pana, który żyje i jest obecny wśród 

nas. 

 

4. Komentarz wprowadzający w Liturgię Chrzcielną 

(odczytany zaraz po homilii) 

 

 W Noc Paschalną Kościół zawsze udziela chrztu, na znak, że wszystkie 

sakramenty czerpią moc z Misterium Paschalnego – śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa. Poświęcimy wiec teraz wodę, wspominając wielkie dzieła, których Bóg 

dokonał. Wspominamy także w modlitwie świętych, bo w nich najpełniej okazała się 

moc Zmartwychwstałego Chrystusa. Dziękujemy za wodę Chrztu świętego, która jest 

znakiem zdroju nowego życia w Kościele. Odnawiamy również wspólnie 

przyrzeczenia chrzcielne na znak naszej wiernej przynależności do Tego, który 

zwyciężył grzech i śmierć. W tym czasie trzymamy zapalone świece, które 

wygaszamy na początku modlitwy powszechnej. 
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5. Komentarz do Liturgii Eucharystycznej 

 (odczytany zaraz po Modlitwie wiernych) 

 

 Odnowiliśmy w sobie łaskę Chrztu świętego, przez który zostaliśmy w 

Chrystusie wskrzeszeni do nowego życia. Teraz Zmartwychwstały Pan zaprasza nas 

na Swoją Ucztę paschalną. W sakramentalny sposób dokona się w Ofierze paschalnej 

przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. 

Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i 

naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię. 

 

Wzór II 

Komentarz wstępny: 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 Rozpoczniemy za chwilę celebrację liturgii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. 

Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania to szczytowe 

wydarzenia świąt paschalnych, jak i całego roku. 

 Według najstarszej tradycji Kościoła, ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. 

Wierzący, stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając przed sobą zapalone 

świece, podobni są ludziom oczekującym Pana, który powróci, aby zasiąść wraz z 

nimi do stołu niebieskiej uczty.  

 Pierwszą częścią Wielkanocnej uroczystości jest Liturgia Światła, podczas 

której gromadzimy się wokół symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa 

paschalnej świecy.  

 Następnie będziemy uczestniczyć w Liturgii Słowa – to zasadniczy moment 

naszego czuwania, w którym rozważymy cudowne, wielkie dzieła Boże, jakich Pan 

dokonywał od początku dla swego ludu, i w ten sposób umacniać będziemy naszą wiar 

w Boże obietnice. 

 Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia Chrzcielna. Wszyscy 

zgromadzeni, trzymając w ręku zapalone świece, odnowimy Przymierze, które 

zawarliśmy z Bogiem w sakramencie Chrztu. 

 Ostatnim wydarzeniem naszego czuwania będzie Liturgia Eucharystyczna. My, 

lud Boży, zrodzony w źródle chrzcielnym, posilimy się przy stole, który Pan 

przygotował przez śmierć i powstanie z martwych. 
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Na początek procesji do ogniska: 

 Celebrans wraz z asystą udaje się obecnie na zewnątrz, przed główne wejście, 

gdzie rozpoczniemy radosne świętowanie.  

 Po wstępnym pozdrowieniu i wprowadzeniu nastąpi poświęcenie nowo 

zapalonego ognia. Celebrans wyżłobi na Paschale krzyż, dwie litery greckie: „Α” i 

„Ω”, oraz cyfry roku 2004. Następnie, w formie krzyża, umieści w Paschale pięć 

ziaren kadzidła na znak pięciu ran Chrystusa, po czym zapali Paschalną świecę 

płomieniem poświęconego ognia. 

 Procesję do wnętrza kościoła wprowadzi kapłan, niosąc płonący Paschał, za 

nim kroczyć będzie, przewodniczący naszej Liturgii, asysta, kapłani,, LSO i wierni.  

 Wprowadzając jaśniejący Paschał do świątyni, kapłan trzykrotnie zawoła 

„Światło Chrystusa” na cześć Zmartwychwstałego Pana, prawdziwej światłości, która 

oświeca każdego przychodzącego na świat człowieka. Odpowiemy wówczas 

okrzykiem „Bogu niech będą dzięki”. 

 Po pierwszym zawołaniu od Paschału swą świecę odpali przewodniczący 

liturgii i kapłani (oraz diakoni). My odpalimy nasze świece po kolejnym wezwaniu. 

 

Przed Orędziem Paschalnym: 

 Chrystus zmartwychwstały opromienia swym blaskiem całą ziemię i każdego z 

nas. Kto idzie za Nim, nie chodzi w ciemności, lecz ma światło życia – w tym duchu 

wsłuchajmy się teraz w słowa radosnego Orędzia Paschalnego. 

 

Przed czytaniami: 

I. „Stworzenie świata”, Rdz 1,1-2,2 lub 1,1.26-31a; Ps 104 

 

 Opis stworzenia świata jest hymnem na cześć Stwórcy. Korona stworzenia jest 

człowiek, obraz i podobieństwo Boga. Zmartwychwstały Chrystus jest nowym 

Adamem, jest pierworodnym całego stworzenia. Przez Chrystusa, przez Jego Chrzest, 

otrzymujemy życie. 

II. „Ofiara Abrahama”, Rdz 22,1-18 lub 1-2.9-13.15-18; Ps 16 

 

 Ofiara Abrahama z jedynego jego syna, Izaaka, jest zapowiedzią ofiary 

Chrystusa, jedynego Syna Ojca Przedwiecznego. Uratowanie Izaaka od śmierci jest 

nagroda za wiarę Abrahama. Nasze zmartwychwstania przez chrzest uwarunkowane 

jest silna wiarą w to, co mówi Bóg. 

III. „Przejście Izraela przez Morze Czerwone”, Wj 14, 15-15,1; Wj 15  

 

 Cudowne przejście przez wody Morza Czerwonego nie tylko wyzwoliło z 

niewoli naród wybrany, ale wyzwala i nas przez wodę Chrztu, który kontynuuje to, co 
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się wtedy zaczęło.  Dlatego obchodzimy dziś z weselem doroczne święto naszego 

wyzwolenia i prawdziwej radości.  

 Po tym czytaniu nie mówi się „Oto Słowo Boże” ani „Bogu niech będą dzięki”, 

gdyż wyrazi to śpiew, będący dalszym ciągiem czytania. 

IV. „Trwałość Przymierza”, Iz 54,5-14; Ps 30. 

 

 Z misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zrodził się Kościół, nowy 

Lud Boży, umiłowana Oblubienica. Zapowiada to proroctwo Izajasza, opisując 

wspaniałość przyszłego, nowego miasta Jeruzalem, miasta – Oblubienicy, Kościoła, 

do którego należymy przez Chrzest.   

V. „Nowe i wieczne przymierze”, Iz 55,1-11; Iz 12. 

 

 Proroctwo Izajasza zapowiada nowe przymierze, które zrodzi się z wody chrztu 

i Słowa Bożego, ponieważ  jest ono skuteczne i ma sakramentalną moc przeobrażającą 

wierzącego. 

VI. „Mądrością jest księga przykazań Boga”, Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19.  

 

 Odrodzeni przez Chrzest z wody i Ducha Świętego, zawierzamy mądrości 

Bożej, ukrytej w Bożych przykazaniach. Żyć według mądrości Bożej – to naśladować 

Chrystusa i kroczyć w blasku Jego paschalnego światła. 

VII. „Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe”, Ez 36,16-17a.18-28; Ps 51 

 

 Prorok Ezechiel na sześć wieków przed Chrystusem zapowiada jedyne i 

definitywne oczyszczenie, jakie nastąpi w sakramencie Chrztu przez „pokropienie 

czystą wodą”. Bóg udzielił nam Swojego Ducha Świętego i odnowił nasze serca. 

VIII. „Nowe życie”, Rz 6; Ps 118. 

 

 Odśpiewane uroczyście „Gloria” było przejściem ze Starego do Nowego 

Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Święty Paweł przypomina nam, że 

paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez Chrzest w każdym z nas. 

 W Chrystusie rozpoczęliśmy nowe życie, rozpoczęło się już nasze 

zmartwychwstanie. Jako wyraz wdzięczności i radości znów zaśpiewamy wielkanocne 

„Alleluja” – jest to okrzyk radości i powitania Zmartwychwstałego Pana, który żyje i 

jest obecny wśród nas. 

 

Przed Liturgią Chrzcielną: 

 Rozpoczyna się trzecia część Paschalnego Misterium – Liturgia Chrzcielna, 

przez którą odnowimy tajemnicę Przymierza Boga z nami. 

  We wszystkich decydujących i ważnych momentach w liturgii prosimy o 

pomoc i wstawiennictwo nasze Siostry i Braci, którzy już cieszą się chwałą Chrystusa 
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zmartwychwstałego. W litanii, którą śpiewać będziemy na stojąco, poprosimy 

świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu Przymierza zawartego w sakramencie 

Chrztu. 
 

 

Przed Liturgią Eucharystyczną: 
 

 Oświeceni niegasnącym światłem zmartwychwstałego Pana, umocnieni w 

wierze Słowem Bożym, odnowieni w komunii z Chrystusem dzięki wspomnieniu 

Chrztu Świętego, przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej - paschalnej Uczty 

Baranka. W sakramentalny sposób dokona się w ofierze Paschalnej przejście Jezusa 

przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. Pełni radości składajmy 

Bogu Ojcu dziękczynienia za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim 

udziału przez chrzest i Eucharystię. 

 

 

Wzór III 

Przed rozpoczęciem liturgii: 
Ta noc, która zapadła nad światem jest wielka i święta. Za chwilę rozpoczniemy 

Wigilię Wielkiej Nocy, Wigilię Paschalną, Liturgię Zmartwychwstania, największe 

święto Kościoła. Ta wigilijna liturgia jest czuwaniem na cześć Pana, by razem z Nim 

powstać do nowego życia.  

Ważnymi znakami tej liturgii są ciemność i światło. W ciemności człowiek czuje się źle, 

nie widzi drugiego człowieka, nie widzi drogi wyjścia, czuje się opuszczony i 

osamotniony. W liturgii w taką ciemność wkracza światło, zapalony Paschał - świeca, 

która rozjaśni mroki. Takim światłem dla świata pozostaje nadal zmartwychwstanie 

Chrystusa. On rozproszył wszelkie ciemności, On wskazał drogę wyjścia. Wchodząc w 

Jego światłość wychodzimy ze swojej samotności, strachu, egoizmu, by widzieć 

naszych bliźnich. Świeca paschalna jest symbolem Chrystusa. By to podkreślić, kapłan 

wyżłobi na niej znak krzyża oraz pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę i 

Omegę. Jezus Chrystus jest bowiem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem wszelkiego 

stworzenia. Przez Niego wszystko się stało i w Nim wszystko znajduje swoje 

dopełnienie.  

Od świecy paschalnej zapalimy później nasze świece, bo tak Chrystus rozjaśnił 

świat, a Jego lud niesie to światło wszystkim narodom. Chrześcijanie to „Lumen 

Gentium” - Światłość Świata. Po zapaleniu wszystkich świec, przy ich blasku zostanie 

odśpiewany hymn pochwalny na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, którego 

symbolizuje świeca paschalna.  

W Liturgii słowa będziemy dzisiaj słuchać najważniejszych fragmentów Starego 

Testamentu, by przypomnieć sobie wielkie dzieła, których dokonał Bóg dla swego ludu 

wybranego i dla nas. radosnego czasie hymnu „Chwała na wysokości” na nowo 

zabrzmią dzwony radosnego organy. Po ogłoszeniu radosnego „Alleluja” wysłuchamy 

słów Ewangelii wieszczącej nam cud zmartwychwstania. 
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Liturgia chrzcielna stanowi trzecią część Wigilii Paschalnej. Zostanie poświęcona 

woda, a następnie z zapalonymi świecami odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, bo przez 

chrzest na zawsze zostaliśmy złączeni ze Zmartwychwstałym Panem.  

Następnie celebrować będziemy Liturgię eucharystyczną ze Zmartwychwstałym 

Chrystusem. On wyprowadza nas ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli 

do wolności, ze smutku do prawdziwej paschalnej radości, która jaśnieje przez Krzyż.  

Teraz zgasną wszystkie światła, a my pozostaniemy w ciemności. Procesja uda 

się do ogniska, gdzie od poświęconego ognia zostanie zapalony Paschał. Potem zostanie 

on wniesiony do kościoła. Na wezwanie diakona „Światło Chrystusa” wszyscy 

odpowiemy „Bogu niech będą dzięki” i wyruszymy w procesji do kościoła. Po drugim 

wezwaniu diakona: „Światło Chrystusa!” zapalimy nasze świece. Nie zapalimy ich 

jednak sami, lecz poświęcone światło zostanie przekazane nam od Paschału, a my 

przekażemy je dalej stojącym obok nas. 

 

Przed Orędziem Wielkanocnym: 
Stojąc z zapalonymi świecami będziemy słuchać orędzia wielkanocnego i 

razem z diakonem dziękować Bogu za dar odkupienia. Podziwiając jasność płomienia 

świecy paschalnej radujmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim 

blaskiem całą ziemią i każdego z nas. Dzięki Niemu jesteśmy wolni od mroku i 

strachu śmierci.  

 

Po zakończeniu Orędzia Paschalnego: 
Gasimy świece.  

W postawie siedzącej będziemy teraz uczestniczyli w liturgii słowa mającej dziś 

wyjątkowo uroczysty charakter. Po każdym czytaniu oraz następującym po nim 

psalmie wstaniemy, a kapłan odmówi modlitwę. 

 

Przed I czytaniem: 
W pierwszym czytaniu usłyszymy opis stworzenia świata, który jest hymnem 

wiary na cześć Stwórcy. Koroną stworzenia jest człowiek, uczyniony na obraz i 

podobieństwo swego Boga.  

 

Przed II czytaniem: 
 Abraham jest ojcem naszej wiary. To on pierwszy uwierzył Bogu i złożył swego 

syna w ofierze, bo miał pewność, że Bóg ze śmierci może wyprowadzić życie. Chrystus 

Zmartwychwstały jest nowym Izaakiem. Każdy z nas jest wezwany, by zaufać Bożemu 

słowu, jak Abraham i jak on odpowiedzieć na Boże powołanie. 

 

Przed III czytaniem: 
 Przejście przez Morze Czerwone ma symbolizować przyszłe zmartwychwstanie 

Chrystusa i wszystkich Jego braci i sióstr, czyli nas. My również bowiem, jak 

Izraelici,  zostaliśmy wyzwoleni z niewoli przez naszego Boga i kroczymy przez 

pustynię do ziemi obiecanej - królestwa Bożego. Morze Czerwone symbolizuje też 

wodę Chrztu świętego. Ci bowiem, którzy przez nią przeszli, wyjęci są spośród 

grzesznych Egipcjan i włączeni do ludu wybranego - Kościoła świętego. Śpiew, który 

następuje po tym czytaniu jest dalszym ciągiem tej perykopy biblijnej, dlatego nie 
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mówimy: „Bogu niech będą dzięki”, lecz śpiewamy kantyk Mojżesza na cześć Pana, 

który swój lud wyzwala.  

 

Przed IV czytaniem: 
 Z misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa zrodził się Kościół, nowy 

lud Boży, umiłowana Oblubienica. Zapowiada to proroctwo Izajasza, opisując 

wspaniałość przyszłego nowego miasta Jeruzalem, miasta – Oblubienicy to jest 

Kościoła, do którego należymy przez chrzest, czyli nowe przymierze. 

 

Przed V czytaniem: 
 Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. Prorok Izajasz zapowiada nowe 

przymierze i darmowość zbawienia. To, co zapowiada prorok, spełniło się w Chrystusie. 

Przez Niego Bóg związał się wiecznym przymierzem ze swoim Kościołem, w którym 

złożył łaskę sakramentów i moc swojego słowa.  

 

Przed VI czytaniem: 
 Odrodzeni przez chrzest z wody i Ducha Świętego, zawierzmy mądrości Bożej, 

ukrytej w przykazaniach Bożych. Żyć według mądrości Bożej – to naśladować 

Chrystusa i kroczyć w blasku Jego paschalnego światła. 

 

Przed VII czytaniem: 
 Prorok Ezechiel zapowiada odnowienie ludzkiego życia i zgromadzenie 

rozproszonych. Tego odnowienia ludzkiego życia dokonał Chrystus przez swoje 

misterium Paschalne. Chrystus zgromadził także rozproszonych w jednym Kościele, 

który dzisiaj sławi Jego zmartwychwstanie.  

 

Przed „Chwała”: 
 Niech rozdzwonią się teraz wielkanocne dzwony, a w tej świątyni zabrzmi 

radosny hymny pochwalny, bo Bóg spełnił swoje obietnice i napełnia weselem swój 

Kościół na całej ziemi.  

 

Przed Epistołą: 
 Uroczyste „Gloria” było przejściem ze Starego do Nowego Przymierza. 

Zapowiedź staje się rzeczywistością. W Chrystusie rozpoczęliśmy nowe życie, 

rozpoczęło się już nasze zmartwychwstanie. Jako wyraz naszej wdzięczności i radości 

po tym czytaniu znów zaśpiewamy wielkanocne ALLELUJA, jest to okrzyk radości i 

powitania zmartwychwstałego Pana, który żyje i jest obecny wśród nas.  

  

Przed rozpoczęciem liturgii chrzcielnej: 
 Za chwilę nastąpi liturgia chrzcielna. Rozpocznie ją modlitwa kapłana i Litania. 

W ważnych momentach Kościół zawsze w swej liturgii zwraca się o wstawiennictwo 

do tych, którzy osiągnęli już zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym w niebie. 

W litanii, którą będziemy śpiewać na stojąco, poprosimy świętych o pomoc w 

wiernym wypełnianiu Przymierza. Prośmy też za tych, którzy będą ochrzczeni w 

najbliższym czasie tą wodą, aby i oni w całym swoim życiu potwierdzali tę 
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przynależność do Chrystusa i Kościoła, która stanie się ich udziałem, a kiedyś 

szczęśliwie weszli do wieczności, do której ich Bóg powołuje.  

 

Przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych: 
 Zapalimy teraz nasze świece przekazując sobie płomień od Paschału. Będą one 

wyrazem naszej wiary rozpalonej w naszych sercach na chrzcie i wyznawanej na co 

dzień wobec świata. Później, stojąc, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, które kiedyś, 

w naszym imieniu, złożyli nasi rodzice i chrzestni. Po czym kapłan pokropi nas nowo 

poświęconą wodą. 

 

Po modlitwie powszechnej: 
  Odnowiliśmy w sobie łaskę chrztu świętego, przez który w Chrystusie 

zostaliśmy wskrzeszeni do nowego życia. Teraz zmartwychwstały Pan zaprasza nas na 

swoją Ucztę paschalną. Pełni radości składajmy Bogu Ojcu w Duchu Świętym dzięki 

za dar zmartwychwstania Jezusa i naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię.  

 

Przed procesją rezurekcyjną: 
 Wigilię Paschalną zakończy procesja rezurekcyjna. Idźmy z radością i głośmy 

triumf Pana nad śmiercią. Przez uczestnictwo w tej procesji okazujemy naszą wspólną 

wolę pójścia za zmartwychwstałym Chrystusem we wszystkich okolicznościach życia, 

aby móc się stać kiedyś uczestnikami Jego chwały w niebie. Ten, który przeszedł przez 

śmierć do życia ma bowiem moc i nas wskrzesić do nowego, wiecznego życia. 
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Modlitwa Powszechna 

(Do Liturgii Wielkiej Nocy) 

 

Do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił Chrystusa 

Jezusa, naszego Pana, z martwych, zanieśmy nasze pokorne 

prośby: 
 

 
1. Prośmy za Kościół Święty, by nieustannie rozpalany ogniem Ducha Świętego 

niósł Chrystusowe światło i zbawienie wszystkim szukającym Boga. Ciebie 

Prosimy 

 

2. Prośmy za Ojca Świętego, który doświadczając ogromu radości ze spotkania ze 

Zmartwychwstałym Chrystusem, był jego wiernym świadkiem. Ciebie Prosimy 

 

3. Prośmy za naszych biskupów, kapłanów i diakonów, by nieustannie 

doświadczając zmartwychwstania w swoim życiu, potrafili nieść Boże 

miłosierdzie swoim wiernym. Ciebie Prosimy 

 

4. Prośmy za nowo ochrzczonymi, którzy zostali zanurzeni w śmierć i 

zmartwychwstanie naszego Pana, by mogli nieustannie nieść światło wolności 

dzieci Bożych. Ciebie Prosimy 

 

5. Prośmy za naród żydowski, by mogli w Chrystusie uznać tego, którego tak 

długo wyczekiwali prorocy i ludzie otwartego serca. Ciebie Prosimy 

 

6. Prośmy za naszą parafię, byśmy mogli nieustannie trwać we wspólnocie z 

Chrystusem oraz byli Jego wiernymi uczniami, niosącymi radosną nowinę 

Zmartwychwstania 

 

7. Prośmy za naszych drogich zmarłych, by upodobnieni do Chrystusa przez 

śmierć i pogrzeb, mieli również udział w chwale Jego zmartwychwstania. 

Ciebie Prosimy 

 

8. Prośmy za nas  samych, uczestniczących w Uczcie Jezusa Chrystusa, byśmy 

karmiąc się Jego Ciałem i Krwią żyli dla nieśmiertelnego Władcy. Ciebie 

Prosimy 

 

 

Boże, nasz Ojcze, źródło wszelkiego życia † przez Pośrednika 

Nowego Przymierza Jezusa Chrystusa,* wskrzeszonego za Twoją 

przyczyną z martwych, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy 

do Ciebie. Który Żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen    


