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Kornelia Kozicka  

Temat: Co się dzieje w czasie Wigilii Paschalnej? 

a) Cel dydaktyczny:  Poznanie  istoty  Wigilii  Paschalnej  

b) Cel wychowawczy:  Pełniejsze  przeżywanie  Wigilii  Paschalnej,  zachęta do uczestnictwa w całym Tri-

duum Paschalnym 

Pomoce: ok. 30 kartek A4,długopisy, Pismo Święte, wydrukowane załączniki, małe kolorowe karteczki. 

 
Treść 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża,  modlitwy do Pana  Jezusa oraz zapalenia świecy. 

      Panie Jezu, prosimy Cię, ześlij na nas  deszcz Twojej łaski, aby to spotkanie było dla nas  owocne, 

umocnij nas w wierze i daj radość w naszych sercach. Obdarz nas darem rozumu i miłości. Amen.  

     Animator wita wszystkich obecnych. 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

- Na początku  chciałabym,  abyście odpowiedzieli  na pytanie czym  jest pascha? Burza mózgów  

(Trzeci dzień Triduum Paschalnego, Pascha  znaczy  przejście) 

- Czym jest Triduum Paschalne? 

(Triduum Paschalne,  to trzy dni świętowania Przejścia Pana; przejścia ze śmierci do życia) 

  

[Animator rozdaje kartki A4. Dzieli zgromadzonych na 4 grupy oraz informuje, że praca ma być wykona-

na w formie rysunku bądź opowiadania .] 

-  Co to jest Wigilia Paschalna ? [Każda grupa prezentuje swoją pracę] 

  (Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w  noc Zmartwychwstania Pańskiego, stanowi       

   najważniejszą część Triduum Paschalnego) 

 

Święta Wielkanocne to najważniejsze wydarzenia dla katolików, ponieważ są symbolem zwycięstwa 

naszego Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem  i śmiercią, dlatego powinniśmy w nich uczestniczyć.  

Skoro wiemy już czym jest Wigilia Paschalna, to zastanówmy się, co dzieje się w tym  czasie. 

 

II. Osądzić. 

 Podzielę was teraz na  4  grupy (animator dzieli uczestników).  Każda grupa otrzyma inny rysunek. Na 

pierwszej kartce znajduje się świeca (światło) , na drugiej Pismo Święte( słowo) ,  na trzeciej gołębica 

(chrzest) , a na czwartej kielich (Eucharystia) .  Waszym zadaniem jest wypisać rzeczy, które się wam z 

tym  kojarzą. 

(załącznik 1,2,3,4) 

(światło- jasność, życie. Słowo- rozmowa z ludźmi, Słowo Boże. Chrzest- odnowienie. Eucharystia –

wzmocnienie, rozwój ) 

[Animator wyjaśnia znaczenia słów przed  rozpoczęciem samodzielnej pracy uczestników: świeca, Pismo 

Święte, gołębica, kielich – jako światło, słowo, chrzest i Eucharystia ] 

(  zaprezentowanie prac przez grupy) 

 

 

- Jak myślicie, w jaki sposób wiąże się to z Wigilią Paschalną?  

( Nawiązanie do części liturgii: liturgii światła, liturgii słowa,  liturgii chrztu oraz Eucharystii, świeca 

wiąże się ze światłem, a Chrystus jest światłością świata. Pismo Święte wiąże się ze Słowem Bożym, z 

mądrością, z mocą. Chrzest wiąże się z odnowieniem, ponownym narodzeniem, życiem w Chrystusie, Eu-

charystia wiąże się z rozwojem, poznawaniem siebie) 
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Podsumowanie :  

- Od czego rozpoczyna się liturgia światła? 

  (Liturgia światła to część Wigilii Paschalnej, w której na początku nabożeństwa święcony jest 

ogień, używa się go do zapalenia świecy paschalnej, która symbolizuje Chrystusa, nasze jedyne 

światło). 

 

-Co jest odśpiewywane, gdy kapłan niesie paschał? 

( Kapłan niosąc paschał, śpiewa trzykrotnie „Światło Chrystusa”, na to odpowiadamy „Bogu 

niech będą dzięki”.)  

 

-Jak wygląda liturgia słowa? 

(Czytamy siedem  tekstów Starego Testamentu ( czasami dokonuje się jedynie  wyboru spośród 

tych siedmiu tekstów). Po każdym czytaniu śpiewany jest psalm, następnie jest modlitwa. Czyta-

nia mówią o dziele stworzenia świata (Rdz 1, 1-2,2), ofierze Abrahama (Rdz 22, 1-1,8), ucieczce 

z Egiptu (Wj 14,15-15,1), Nowym Jeruzalem (Iz 54, 5-14), zbawieniu wszystkich ludzi (Iz 55, 1-

11), źródle mądrości (Ba 3, 9-15;32;4,4), oraz nowym sercu i nowym duchu, które Bóg chce nam 

dać (Ez 36, 16-17A;18-28).  Wybrzmiewa „Chwała na wysokości Bogu”, następnie diakon wy-

śpiewuje uroczyste „Alleluja” , do którego dołączają wszyscy „Alleluja! Chrystus zmartwych-

wstał!”.) [Fragmenty nie muszą być rozważane, można przeczytać] 

 

- co się dzieje podczas liturgii chrztu? 

(Podczas liturgii chrztu, prosimy wszystkich świętych o ich wstawiennictwo i Boże błogosławień-

stwo wody chrzcielnej, ponownie słyszymy historię naszego zbawienia. Katechumeni po wyrzek-

nięciu się zła i Szatana oraz uznaniu Jezusa jako zbawiciela, otrzymują chrzest i bierzmowanie. 

Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne oraz zostają pokropieni wodą 

chrzcielną. Jezus obiecuje, że my też zmartwychwstaniemy, przez chrzest umieramy i zmartwych-

wstajemy z Chrystusem, rozpoczynamy z Nim nowe życie.)  

 

- Jak kończy się Wigilia Paschalna? 

(Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią.)  

 

 

Fragmenty Słowa Bożego 

-Co oznaczają Alfa i Omega? 

( Wszystko ma swój początek w Bogu i z Bogiem się kończy) 

  

Ap 22, 11-13. „ Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze 

splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze 

uświęci! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka 

jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” 

 

- Jak myślicie, dlaczego „Jam Alfa i Omega” znajduje się w liturgii światła? 

(nawiązanie do stworzenia świata i czasów ostatecznych) 

 

J 8,12  „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 

w ciemności, lecz będzie miał światło życia”  

 
- Jak rozumiecie ten fragment? W jaki sposób łączy się on z naszym tematem? 

(Podczas Wigilii Paschalnej jest zapalany paschał. Zapalona świeca  oznacza chrześcijanina, który pło-

nie Jezusowym światłem i świeci przykładem  swojego życia. Symbolizuje przede wszystkim Boga, który 

sam siebie nazwał światłością świata i w Chrystusie odkupił świat.) 

 

 



3 
 

- Jak myślicie, dlaczego w czasie Wigilii Paschalnej czytane są  fragmenty z Księgi Rodzaju,  Księgi 

Wyjścia? 

(Bóg stwarza człowieka, kocha nade  wszystko co stworzył, wyzwolenie z niewoli grzechu, Bóg stale 

przypomina o swej miłości i miłosierdziu) 

Przeczytamy jeszcze dwa fragmenty, które są czytane podczas liturgii słowa: (załącznik 5 i 6) 

 

III. Działać 

Na podstawie zdobytej wiedzy na tym spotkaniu, chciałabym, abyście zastanowili się w jaki sposób w 

pełni przeżywać Wigilię Paschalną oraz  zachęcam was do uczestnictwa nie tylko w Wigilii Paschalnej, 

ale całym Triduum Paschalnym.  

Na zakończenie zostanie przeprowadzona ankieta . [Animator  rozdaje małe kolorowe karteczki, na któ-

rych pionowo  znajdują  się numerki od 1 do 5, oraz zadaje pytania (załącznik 7) Odpowiedzi TAK lub 

NIE.] 

 

3. Hasło spotkania 

 

                               „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział” 

 

4. Piosenka spotkania 

   „ Nie ma Go tu, wstał!” 

 

5. Zadanie apostolskie 

Wytłumaczyć komuś z bliskich o co chodzi w Wigilii Paschalnej i zachęcić do uczestnictwa w li-

turgii. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Dziękujemy Ci Panie Jezu za to spotkanie, za wspólnie spędzony  czas w Twojej obecności. Prosimy 

Cię, aby ta wiedza, którą się karmiliśmy zaowocowała pięknym uczestnictwem w całym Triduum Pas-

chalnym, a szczególnie Wigilii Paschalnej.  „Ojcze nasz…”   Pomódlmy się również do Anioła Stróża 

o bezpieczny powrót do domu..  „Aniele Boży..” 

 

 

 

  



4 
 

Załącznik 1 
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Załącznik 2 

 

 

  



6 
 

Załącznik 3 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5.     

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność 

była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: 

«Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił 

ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i 

poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i 

niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! » Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod 

sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I 

tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się 

wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, 

Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że 

były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe 

rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. Ziemia 

wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w 

których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że było dobre. I tak upłynął wieczór 

i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na 

sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były 

ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I stało się tak. Bóg uczynił 

dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz 

gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i 

nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg że były dobre. I tak upłynął wieczór i 

poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a 

ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory 

morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie 

ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: 

«Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża 

na ziemi» I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda 

istoty żywe różnego rodzaju: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się 

tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były 

dobre. Wreszcie Bóg rzekł: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz podobnego Nam. Niech panuje 

nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszel-

kim płazem!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmna-

żajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem». I rzekł Bóg: «Oto wam faję 

wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 

nasienie: dla was będą me pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego 

ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po niemi i ma w sobie pierwiastek życia, 

będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co czynił, 

było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukoń-

czone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe 

dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 

( Rdz 1, 1 - 2, 2) 
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Załącznik 6 

Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają 

w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morzem i rozdziel je na dwoje, a wejdą 

synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że 

pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i 

wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, 

wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan». Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izrael-

skich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich 

tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskimi. I tam był obłok ciemnością, tu 

zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad 

morze, a Pan cofnął wtedy gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczy-

nił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po 

suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie 

konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan 

ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich 

rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Ucie-

kajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami». A Pan rzekł do Mojże-

sza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wycią-

gnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie ucie-

kając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły 

rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie 

ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po 

prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici 

martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan 

wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i 

synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. 

(Wj 14, 15 - 15, 1) 
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Załącznik 7 

 

1. Czy spotkanie wam się podobało? 

2. Czy treści zawarte na spotkaniu były dla was zrozumiałe? 

3. Czy wynieśliście z tego spotkania nowe, przydatne rzeczy? 

4. Czy myślicie, że wpłynie to na wasze uczestnictwo w Wigilii Paschalnej? 

5. Czy bylibyście w stanie na podstawie tej wiedzy zachęcić kogoś do wgłębienia się 

kogoś w temat Wigilii Paschalnej? 

 

 

 


