
 

Wigilia Paschalna 

celebrans główny: ks. Robert + 4 koncelebransów 

Modlitwa Eucharystyczna: Kanon Rzymski 

Prefacja: 1 Wielkanocna 

ceremoniarze: M. Ryzner, G. Wójtowicz, M. Wójtowicz 

Komentarze: F. Łannik 

LITURGIA ŚWIATŁA 

Przed Liturgią komentarz: Filip Łannik. 

Starsi ministranci, szafarze oraz księża w zakrystii otrzymują świece z 

okapnikami. W kościele wygaszone są wszystkie światła. Procesja wyrusza 

z zakrystii w ciszy, bez dzwonienia!  

Idziemy wzdłuż 1  stopnia prezbiterium i wchodzimy w nawę główną, gdzie 

wszyscy się zatrzymujemy, obracamy i przyklękamy w stronę 

Tabernakulum. 

Procesja idzie do głównego wyjścia w następującym porządku: 

ministranci z kadzidłem (pustym) 

ministranci 

szafarze 

paschał 

kapłani 

Na zewnątrz kościoła następuje poświęcenie ognia i paschału. 

Do ogniska podchodzą księża, Grzegorz Wójtowicz z paschałem, Maciej 

Wójtowicz z gronami, rylcem i knotem. Mikrofon, księga Sz. i T. Homoncik, 

akolitka - J. Mincewicz, kadzidło - M. Adamów, J. Jankowski 

Po poświęceniu ognia i ozdobieniu paschału, nałożenie węgielków i kadzidła 

do kadzielnicy, zasypanie,  zapalenie akolitki od paschału. 

Procesja wyrusza do kościoła w następującym porządku 

ministranci z kadzidłem 

kapłan z paschałem 



 

kapłani koncelebrujący, szafarze, ministranci 

W czasie procesji trzykrotna aklamacja: Światło Chrystusa, pod chórem, w 

środku kościoła i na stopniach prezbiterium. 

Przy drugim "Światło Chrystusa" odpalenie świec od paschału, najpierw 

księża potem szafarze i starsi ministranci, przekazanie światła wiernym. 

Trzeci raz ksiądz śpiewa Światło Chrystusa na stopniu ołtarza zwrócony do 

ludu. Zapalają się wszystkie światła w kościele. 

Ks. Robert umieszcza paschał na świeczniku. Wszyscy udają się na swoje 

miejsca. Kapłani do miejsca przewodniczenia. Nałożenie kadzidła.  

Ks. Robert i kadzidło udają się do ambony, okadzenie paschału i mszału. 

Orędzie Exultet. ks.Robert 

W czasie orędzia wszyscy stoją i trzymają zapalone świece. Po skończeniu, 

gasimy świece, czekamy aż zastygną i odbieramy je od księży i szafarzy. 

Wszyscy siadają. 

Po orędziu Komentarz Liturgiczny - Filip Łannik 

LITURGIA SŁOWA 

Czytanie I: M. Machnik(1) 

Psalmy: Chór 

Czytanie II: M. Serwaczak (3) 

Czytanie III: M. Ryzner (6) 

Gloria: dzwonią dzwonki- J. Mincewicz, i inni,  świece ołtarzowe od paschału odpala T. 

Homoncik 

Kolekta:  Po każdym czytaniu i psalmie do Kolekty podchodzi mikrofon i 

księga.!!!!! (Homonciki) 

Czytanie IV - Epistoła: A. Graczyk (8) 

Ks. Robert ogłasza nowinę: (mikrofon przy sediliach, najpierw księdzu, 

następnie ks. śpiewającemu Alleluja.) 

Czcigodny Ojcze, czas na radosne Alleluja! 

Ks. Proboszcz intonuje Wielkanocne Alleluja. 

Psalm allelujatyczny: M. Wójtowicz 



 

Ewangelia: Rok A: ks. Marcin. 

Procesja z Ewangeliarzem, kadzidło bez akolitek!!!!! 

Homilia: ks. Robert,     opuszcza się Credo 

Komentarz: F. Łannik 

LITURGIA CHRZCIELNA 

W czasie komentarza, formuje się procesja z paschałem: 

Sz. i T. Homoncik z mikrofonem i księgą, M. Ryzner - ceremoniarz, J. 

Wegera z kociołkiem i kropidłem, oraz G. Wójtowicz z paschałem, ks. 

Robert. 

Gdy chór rozpocznie Litanię do Wszystkich Świętych, procesja wyrusza do 

chrzcielnicy, krótszą drogą. 

Gdy zakończy się Litania następuje poświęcenie wody w chrzcielnicy, po 

wszystkim śpiew Chwała Ojcu.... 

Procesja w takim samym szyku wraca do ołtarza. Zaraz po tym :chór 

wykonuje pieśń Radosna Światłości. Starsi ministranci  odpalają świece od 

paschału, przekazują je księżom, szafarzom, ministrantom i wiernym na 

kościele. 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: mikrofon i księga przy sediliach. 

Po odnowieniu przyrzeczeń gasimy świece,  starsi ministranci je odbierają. 

Następuje Asperges. J. Wegera idzie z ks. Robertem kropić lud. 

Po przyjściu do ołtarza, ks. Robert, rozpoczyna Modlitwę wiernych. (sedilia) 

 Do wezwań wybrane osoby podprowadza M. Ryzner:  M. Mąka, M. 

Zwarycz, M. Miśta 

 LITURGIA EUCHARYSTYCZNA. 

W czasie modlitwy wiernych ustawiają się osoby wyznaczone do darów. M. 

Wójtowicz przy 5 wezwaniu rozkłada korporał na środku ołtarza, następnie, 

wyrusza procesja z darami do ołtarza ustawiając puszki w odpowiedni 

sposób na korporale. Główną patenę i kielich stawiają na brzegu ołtarza. 

Wykonywanie: osoby wyznaczone 

Dalej Msza toczy się jak zwykle, w uroczystej formie: okadzenie, lavabo, 

podczas lavabo mszał i mikrofon na ołtarz! Homoncik T. 



 

Tak jak w Wielki Czwartek za ołtarzem ustawia się procesja: 

kadzidło(Jankowski Adamów), koncelebrety (Gilewicz, Żabski) , świece 

(Willing, Staszak, Błażewski, Kowalski, Mąka, Mincewicz) 

Na Pan z wami, W górę serca, procesja wychodzi przed ołtarz i rozchodzi 

się przed ołtarzem B. Gilewicz, P. Żabski z koncelebretami, na Święty, 

Święty… rozdają je księżom. 

Gdy kończy się śpiew: Przez Chrystusa z Chrystusem w ten sam sposób 

podchodzą i odbierają koncelebrety od księży i z całą procesją wracają za 

ołtarz. 

Księża uważają na wstawki o tajemnicy dnia (tej nocy) i o 

katechumenach. 

W czasie Baranku Boży schodzimy do Uroczystej Komunii Świętej przed 1 

stopień. Szafarze na 1 stopień. 

Modlitwa po Komunii: ks. Robert od sedilii - mikrofon i księga. 

Przemówienia / ogłoszenia: ks. Proboszcz - ambona 

Po ogłoszeniach uroczyste błogosławieństwo - mikrofon i księga przy 

sediliach. (Homonciki) 

Procesja rezurekcyjna, odbywa się tylko w poranek wielkanocny. 

g. 6.00 

NIE ZAPOMNIJ O SŁUŻBIE 


