
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ W SOBOTNIĄ NOC godz. 21:00 

1. Komentarz – 5 minut przed rozpoczęciem liturgii 

2. Procesja do ogniska (bez krzyża i świec) 

3. Obrzędy wstępne 

4. Poświęcenia ognia i paschału 

4.1. Poświęcenie ognia 

4.2. Poświęcenia Paschału (znak krzyża, litery A i Q, cyfry roku)  

4.3. Kapłan umieszcza grona 

4.4. Zapalenie Paschału i nałożenie kadzidła 

4.5. Procesja wejścia do kościoła (Trzykrotne ukazanie Paschału - śpiew: 

„Światło Chrystusa" i odpalenie świec) 

4.6. Celebransi i służba zajmują miejsce w prezbiterium trzymając w ręku 

zapalone świece 

4.7. Komentarz 

4.7.1. Zasypanie  

4.7.2. okadzenie Mszału i Paschału 

4.7.3. Śpiew Orędzia Paschalnego 

4.8. Komentarz po Orędziu (Gasimy świece) 

5. Liturgia Słowa 

5.1. Komentarz do 1 czytania 

5.1.1. Czytanie (I w lekcjonarzu - Rdz 1,1.26-31a) 

5.1.2. Psalm 104 (105) 

5.1.3. Modlitwa celebransa 

5.2. Komentarz do 2 czytania - Rdz 22,1-18 

5.3. Komentarz do 3 czytania - Wj 14,15-15,1 

5.4. Komentarz do 4 czytania - Iz 54,4a.5-14 

5.5. Komentarz do 5 czytania - Iz 55 ,1-11 

5.6. Komentarz do 6 czytania - Ba 3,9-15.32-4,4 

5.7. Komentarz do 7 czytania - Ez 36,16-17a.l8-28 

5.8. Zapalamy świece ołtarzowe - odpalając od Paschału 

5.9. Komentarz przed Chwała 

5.10. Chwała na wysokości - ministranci biją we wszystkie dzwony 

5.11. Kolekta 



5.12. Komentarz do 8 czytania 

5.12.1. Czytanie (VIII w lekcjonarzu – Epistoła - Rz 6,3-11) 

5.13. Uroczyste Alleluja 

5.14. Zasypanie (nie przynosi się akolitek) 

5.15. Ewangelia Mk 16, 1-8 

5.16. Homilia 

 

6. Liturgia  chrzcielna 

6.1. Komentarz  

6.2. Wezwanie GC 

6.3. Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych 

6.4. Błogosławieństwo wody chrzcielnej i wody do pokropienia 

6.5. Komentarz 

6.6. Ministranci roznoszą światło zapalone od Paschału po kościele i na chór 

6.7. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

6.8. Pokropienie ludu wodą  

6.9. Modlitwa wiernych 

7. Liturgia Eucharystyczna 

7.1. Komentarz 

7.2. Przyniesienie darów na ołtarz 

7.3. Modlitwa Eucharystyczna 

7.4. Komentarz przed komunią świętą 

7.5. Modlitwa po komunii 

8. Obrzędy końcowe 

8.1. Ogłoszenia 

8.2. Komentarz przed Procesją rezurekcyjną 

8.3. Procesja rezurekcyjna 

8.4. Błogosławieństwo NS 

9. Wspólne zdjęcie przed ołtarzem 

  



Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  
Sobota w nocy - Wigilia Paschalna (godz. 21:00) 

Wielka Sobota 

Ceremoniarz 1: Przemek Zarwalski 

Ceremoniarz 2: …………………………….. 

Komentator  Mateusz Abramek 

I para:  Władys Wiszniewski 

 ……………………………..    

II para:  Jakub Marczak   

 …………………………….. 

Krzyż: Gracjan Palach (na procesję rezurekcyjną) 

Ogień:  T: Stanisław Marzejon 

 N: Tomasz Kosiedowski 

Przy ognisku: - Mikrofon – Mateusz Marczak 

   - Rytuał - Paweł Cichy 

   - Paschał - Jakub Duda 

 - Tacka (grona, rylec) – Patryk Patoka 

 

W kościele – roznoszenie światła

1.  Wiktor Toruńczak (Chór) 

2.  Bartłomiej Bradtke 

3.  …………………………….. 

4.  …………………………….. 

5.  …………………………….. 

6.  ……………………………. 

 

UWAGA: 

Próba w Kościele w Wielką Sobotę o godz. 10:00 



 

 
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  

Wigilia Paschalna (Wielka Sobota po zmroku o godz. 21:00) 

Podział czytań  

  

I Czytanie - Rdz 1,1.26-31a – Krzysztof Patoka 

 Psalm 104 (105) - …………………………….. 

II Czytanie - Rdz 22,1-18 – Krzysztof Butowski 

 Psalm 16 (15) – …………………………….. 

III Czytanie - Wj 14,15-15,1 – Maciej Miniszewski 

 Psalm (Wj 15,1.2.4-5…) – …………………………….. 

IV Czytanie - Iż 54, 5-14  - Wojciech Bach 

 Psalm 30 – …………………………….. 

V Czytanie - Iz 55,1-11  - Adam Głaszcz 

 Psalm (Iz 12,12,2.3…) – …………………………….. 

VI Czytanie – Ba 3, 9-15n – Krzysztof Kosiedowski 

 Psalm 19  - …………………………….. 

VII Czytanie – Ez 36, 16-17n – Maciej Kopicki 

 Psalm 42  - …………………………….. 

Zapalamy świeczki na ołtarzu – od Paschału 

VIII Czytanie  – Epistoła – Rz 6, 2-11  – Szymon Kopicki 

 Psalm - …………………………….. 

 Intonacja uroczystego Alleluja – ……………………………..  



 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego  

Wigilia Paschalna w sobotnią noc 

Komentarz (5 minut przed Mszą) 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Proszę o wyłączenie telefonów i chwilę skupienia. 

 Dzisiejszą wieczorną Liturgią rozpoczynamy uroczysty obchód 

Zmartwychwstania Pańskiego. Docieramy dziś do centrum, do serca Tajemnicy  

Paschalnej.  

Rozważać ją będziemy wspominając następujące wydarzenia zbawcze: 

• przejście Izraela przez wody Morza Czerwonego; 

• nasz własny Chrzest, który obmył nas z grzechu pierworodnego, oraz 

• przejście Chrystusa przez śmierć do życia. 

 Ta prawda jest fundamentem, na którym opiera się całe chrześcijaństwo.  

Bez faktu zmartwychwstania daremna była by nasza wiara. Zmartwychwstanie 

zawiera w sobie ostateczną odpowiedź na pytania o sens naszego życia.  

Dziś dopełni się to wszystko, co przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. 

Ta noc, zgodnie z pradawną tradycją, winna być nocą czuwania i szczęśliwi ci, 

których Pan zastanie trwających na modlitwie. 

 W obrzędach dzisiejszych występują dwa pełne znaczenia symbole: 

ŚWIATŁO i WODA. Niemożliwe jest życie na ziemi bez tych dwóch elementów, 

dlatego właśnie one zdolne są wyrazić NOWE ŻYCIE, jakim obdarowuje nas 

Zmartwychwstały Chrystus.  

Dzisiejsze obrzędy obejmują: 

• Liturgię Światła 

• Liturgię Słowa Bożego  

• Liturgię Chrzcielną 

• Liturgię Eucharystyczną 

 W czasie liturgii światła kapłan poświęci ogień symbol życia, a następnie 

PASCHAŁ – symbol Chrystusa Pana, przedwiecznej światłości. Wyżłobi na nim 

krzyż - znak naszego zbawienia, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego oraz 

cyfry bieżącego roku. Po zmartwychwstaniu Chrystus nadal miał rany, dlatego 

Celebrans włoży w Paschał, pięć symbolicznych gron, a następnie zapali Paschał 

poświęconego ognia i w uroczystej procesji wniesie go do świątyni.  

 



 

Po wejściu do świątyni usłyszymy trzykrotnie zawołanie Światło Chrystusa, 

na które odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Proszę samemu nie zapalać świec. 

Ministranci przekażą nam światło zapalone od Paschału abyśmy mogli z zapalonymi 

świecami wysłuchać orędzia ku czci obecnego wśród nas Chrystusa 

Zmartwychwstałego.  

Powstańmy i wyjedzmy z ławek, aby zgromadzić się tam, gdzie rozpocznie 

się Liturgia dnia dzisiejszego przed kościołem wokół ogniska. 

Komentarz przed Exultet 

 Trzymając zapalone świece, przyjmijmy pełne radości Orędzie, ku czci 

obecnego wśród nas Chrystusa Zmartwychwstałego. Niegdyś Bóg, za przewodem 

ognistego słupa, wprowadził swój naród do Ziemi Obiecanej. Dziś prowadzi 

wspólnotę Kościoła, a w niej każdego z nas. 

Wprowadzenie po Orędziu 

 Usiądźmy. Proszę aby wszyscy zgasili świece.. Dobiegł końca obrzęd światła. 

Obecnie rozpoczyna się Liturgia Słowa Bożego, która dzisiejszej nocy ma 

szczególny charakter. Stół Słowa Bożego jest zastawiony dzisiaj obficiej niż zwykle. 

Usłyszymy czytania ze Starego i Nowego Testamentu, które mają nas przygotować 

do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. 

 Liturgia Słowa Bożego będzie miała następujący przebieg: po czytaniu 

zostanie odśpiewany psalm. Następnie wszyscy powstaniemy i po wezwaniu 

„Módlmy się”, po chwili ciszy kapłan odczyta modlitwę. 

Przed I czytaniem Rdz 1,1-2,2 

 W pierwszym czytaniu usłyszymy jak Bóg, Stwórca świata, powołał do 

istnienia człowieka, którego ukształtował na swoje podobieństwo. Obraz Boży, 

naruszony w nas przez grzech pierworodny, został odnowiony w sakramencie 

Chrztu świętego.  

Przed II czytaniem Rdz 22,1-18 

 Drugie czytanie ukazuje nam ofiarę, którą ma złożyć Abraham z jedynego syna 

Izaaka. Jest to zapowiedz ofiary Chrystusa, jedynego Syna Ojca przedwiecznego. 

Uratowanie Izaaka od śmierci jest nagrodą za wiarę Abrahama. Również nasze 

zmartwychwstanie w Chrystusie przez Chrzest uwarunkowane jest silną wiarą w to, 

co mówi Bóg. 

 



 

Przed III czytaniem Wj 14,15-15,1 

Zmartwychwstały Chrystus to nowy Mojżesz, który prowadzi nas przez wody 

chrztu świętego, zwyciężając grzech i obdarzając nas wolnością dzieci Bożych w 

chrzcie świętym, stwarza nowy naród wybrany. 

Po tym czytaniu nie mówi się Oto słowo Boże, a my nie odpowiadamy Bogu 

niech będą dzięki  - gdyż wyrazi to śpiew, który jest dalszym ciągiem czytania. 

Razem z Mojżeszem i synami Izraela pragniemy podziękować Panu za wyzwolenie 

z niewoli grzechu i śmierci. 

Przed IV czytaniem Iz 54,4a.5-14 

Nowa Jerozolima, Miasto-Oblubienica, Kościół zrodzony został przez Boga w 

Jego wiecznej, niezmiennej miłości. To nie dzieło naszej „sprawiedliwości”. 

Człowiek ochrzczony powinien uznać, że w miłości Boga jest inicjatywa naszego 

zbawienia, w Nim nasze usprawiedliwienie. Naszą odpowiedzią wobec Ojca jest 

wierność Chrystusa - jedynego umiłowanego Syna. Postawę tę Eucharystia 

„celebruje”, proponuje i obdarza nią uczestników. 

Przed V czytaniem Iz 55,1-11 

W chrzcie świętym Zmartwychwstały Chrystus zawiera z nami nowe i wieczne 

przymierze: nie z samym Dawidem wiąże swoje obietnice, obdarza nimi cały lud 

wybrany. Ale to nowe przymierze nie zapewnia nam posiadania wartości 

przyrodzonych, królestwa ziemskiego. Istnienie tego przymierza, jego trwanie, nie 

zależy również od takich wartości, nie rodzi ziemskiego dobrobytu. „Pokarmem” 

tego Przymierza, jego siłą, mocą, jest słowo Boże, jego poznanie. A słowo Boże 

przyjęte przez nas, nie będzie bezowocne. Sprawi ono, że każdy, kto nas widzi, 

zobaczy i Ojca (por. J 14,9), bo „On cię przyozdobił”. 

Przed VI czytaniem Ba 3,9-15.32-4,4 

Bóg jest źródłem mądrości i ochrzczeni powinni zaufać i być wierni Jego 

prawu. Ale Mądrość Boża objawiła się wśród ludzi w Jezusie Chrystusie. Dlatego 

ochrzczony, chcąc żyć zgodnie z mądrością, idzie za Chrystusem. 

Przed VII czytaniem Ez 36,16-17a.l8-28 

Chrzest jest nowym stworzeniem: serce nowe... duch nowy... To nowe 

stworzenie jest dziełem Boga; On sam nas oczyszczenia i odnowienia. Człowiek 

niezdolny jest do tego na skutek swych grzechów, dlatego powinien współpracować 

z łaską uświęcającą i starać w sobie zachować Boży obraz przed odpowiednie życie 

moralne. 



 

Przed Chwała na wysokości Bogu  

Dobiegły już końca czytania ze Starego Testamentu. Ich pełny sens, ukryty 

przed Żydami, odsłonił się wraz z przyjściem Chrystusa. Jego światło wskazuje nam 

drogę i nas prowadzi. Świece zapalane teraz na ołtarzu oznaczają, że nasza 

świąteczna radość dosięga szczytu. W tym podniosłym nastroju i przy dźwięku 

dzwonów będziemy wielbić Boga, śpiewając hymn radości ku Jego chwale. 

 

Przed VIII czytaniem Rz 6,3-11 

Słowa Apostoła Narodów, które za chwilę usłyszymy, to wezwanie 

skierowane do nas wszystkich. W dniu Chrztu umarliśmy dla grzechu i powstaliśmy 

do nowego życia. Żyjemy więc jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy.  

Po czytaniu powstaniemy aby zaśpiewać uroczyste Alleluja. Następnie 

wysłuchamy słów Ewangelii o Zmartwychwstaniu Chrystusa. 

 

Liturgia chrzcielna (po homilii) 

Zakończyła się Liturgia Słowa Bożego i rozpoczynamy Liturgię Chrzcielną. 

Modląc się Litanią do Wszystkich świętych wyraźmy wiarę w realne obcowanie 

świętych w Kościele.  

Modlitwa błogosławieństwa wody ukazuje nam znaczenie wody w całej 

historii zbawienia. Pod koniec modlitwy kapłan wstawi paschał do wody, aby 

zstąpiła na wodę moc Ducha Świętego. Dzięki sakramentowi chrztu świętego 

zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i mamy udział w Jego 

życiu. 

 

Rozniesienie światła 

 Ministranci roznoszą teraz światło zapalone od Paschału po kościele. Proszę 

samemu nie zapalać świec.  

 Z zapalonymi świecami w ręku odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, 

wyrzekniemy się szatana i wyznamy naszą wiarę. Pokropienie wodą na pamiątkę 

naszego chrztu oznacza świadomą przynależność do Chrystusa Pana. 

  



 

Po pokropieniu wodą i modlitwie wiernych 

( Usiądźmy. Proszę zgasić świece. ) 

Zakończyliśmy Liturgię Chrzcielną i rozpoczynamy Liturgię Eucharystyczną. 

Obmyci wodą chrztu, przez którą zostaliśmy w Chrystusie wskrzeszeni do nowego 

życia zaproszenie jesteśmy do stołu na ucztę.  

Sam Jezus Chrystus zaprasza nas w sakramentalny sposób w którym dokona 

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

Składajmy Bogu dzięki za dar Zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału 

przez chrzest i eucharystię. 

 

Przed komunią świętą (od razu kiedy główny celebrans spożywa Ciało i Krew 

Chrystusa) 

 Komunię świętą będziemy przyjmować w postawie stojącej. Podchodząc 

klękamy na prawe kolano na wyraz szacunku przed Jezusem Chrystusem ukrytym 

w Najświętszym Sakramencie.  

Kapłani udzielać będą komunii świętej przed głównym ołtarzem, przy 

ołtarzach bocznych oraz na chórze.  

 

Komentarz przed Procesją rezurekcyjną (po Ogłoszeniach) 

Kiedy światło poranka rozjaśnia mrok Wielkiej Nocy, śpiew procesji 

rezurekcyjnej obudzi dzień Zmartwychwstania. Ta uroczysta procesja jest 

publicznym uzewnętrznieniem się Kościoła, który żyje z Tajemnicy 

Zmartwychwstania sprawowanej w Sakramentach. 

Za chwilę wstawiony zostanie Najświętszy Sakrament w monstrancji. 

Celebrans wykona śpiew Paschalny, a następnie ruszy we wspólnej procesji 

ogłaszając światu radość zmartwychwstania. 

W procesji idą kolejno: Krzyż, figura Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, 

ministranci, siostry zakonne, kapłani, wszyscy wierni.  

 

  



 

Wigilia Paschalna – Modlitwa Wiernych 

Zgromadzeni na modlitwie w noc zwycięstwa Życia nad Śmiercią, 

wołajmy wspólnie do Chrystusa. 

1. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci wszystkich biskupów, prezbiterów 

i diakonów, by gorliwie głosili całemu Światu Dobrą Nowinę o Twoim 

zmartwychwstaniu. Ciebie prosimy… 

2. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci rządzących narodami, by troszczyli się 

o wszystkich ludzi, szczególnie o ubogich i potrzebujących.  

Ciebie prosimy… 

3. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci wszystkich, którzy przyjęli dzisiaj 

chrzest, by umacniani przez Ducha Świętego wzrastali w wierze 

Chrześcijańskiej. Ciebie prosimy… 

4. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci osoby samotne i opuszczone, by w te 

radosne Święta mogły doświadczyć bliskości i dobroci bliźnich. Ciebie 

prosimy… 

5. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci zmarłych z naszych rodzin, za kapłanów 

pochodzących posługujących w naszej parafii i tych, którzy tutaj pracowali, 

by mogli radować się Życiem wiecznym. Ciebie prosimy… 

6. Zwycięzco Śmierci, polecamy Ci nas samych, byśmy podążając Twoim 

przykładem nauczyli się darzyć naszych braci i siostry bezinteresowną 

miłością. Ciebie prosimy… 

Panie Jezu Chryste, Ty swoim zmartwychwstaniem pokonałeś 

szatana i grzech. Przyjmij nasze modlitwy, a jeśli są zgodne z Twą 

wolą racz ich wysłuchać. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

  



 

PIERWSZE CZYTANIE KRÓTSZE Rdz 1, 1. 26-31a 

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Potem Bóg rzekł: 

« Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech 

panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad 

bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim 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 rozmnażajcie 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 daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej 

ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla 

was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i 

dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się 

rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem 

wszelka trawa zielona ». I stało się tak.  

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 

Oto słowo Boże. 



 

DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18  

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: 

« Abrahamie! » A gdy on odpowiedział: « Oto jestem », 

powiedział: « Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 

Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z 

pagórków, jaki ci wskażę ». 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham 

zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna 

swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem 

sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. 

Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: « Abrahamie, 

Abrahamie! » A on rzekł: « Oto jestem ». Powiedział mu: « Nie 

podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, 

że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego 

syna ». Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana 

uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i 

złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.  

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama 

po raz drugi: « Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ 

uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci 

błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie 

i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 

zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi 

będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego 

że usłuchałeś mego rozkazu ». 

Oto słowo Boże. 

  



 

TRZECIE CZYTANIE Wj 14, 15 — 15, 1 

Przejście Izraela przez Morze Czerwone 

Czytanie z Księgi Wyjścia. 

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 morze 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 izraelskich, 

zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również 

przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem 

egipskim a wojskiem izraelskim. 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 wody 

gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i 

uczynił 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: « Uciekajmy przed Izraelem, bo 

w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami ». 

A Pan rzekł do Mojżesza: « Wyciągnij rękę nad morze, aby 

wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców ». Wyciągnął 

Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje 

miejsce, Egipcjanie uciekając 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: 

Nie mówi się: Oto słowo Boże. 

  



 

CZWARTE CZYTANIE Iz 54, 4a. 5-14 

Trwałość przymierza 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem ci jest twój 

Stworzyciel, któremu na imię: Pan Zastępów; Odkupicielem 

twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. 

Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, 

wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości twój Bóg 

mówi: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną 

miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed 

tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się 

ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. 

Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, 

że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz 

przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie 

będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość 

moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze 

pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. 

O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja 

osadzę twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na 

szafirach. Uczynię blanki twych murów z rubinów, bramy twoje 

z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych 

murów. Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka 

będzie szczęśliwość twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na 

sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego 

obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. 

Oto słowo Boże. 

  



 

PIĄTE CZYTANIE Iz 55, 1-11 

Nowe i wieczne przymierze 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

To mówi Pan: 

« Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć 

nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez 

płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co 

nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie 

Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw. 

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie 

Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste 

przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida. Oto 

ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i 

rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, 

którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, 

twojego Boga, przez wzgląd na Świętego u Izraela, bo On cię 

przyozdobi. 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, 

dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i 

człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, 

a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w 

przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 

drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak 

drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami 

waszymi. 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 

powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie 

zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla 

jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do 

Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i 

nie spełni pomyślnie swego posłannictwa ». 

Oto słowo Boże. 

  



 

SZÓSTE CZYTANIE  Ba 3, 9-15. 32 — 4, 4 

Mądrością jest księga przykazań Boga 

Czytanie z Księgi proroka Barucha. 

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń 

ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w 

kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za 

nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą 

do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po 

drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie 

jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, 

gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu 

i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej 

skarbców? 

Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją 

mądrością. Ten, który przygotował ziemię na wieczysty czas i 

napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i 

poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy 

radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. 

Odpowiedziały: « Jesteśmy ». Z radością świecą swemu 

Stwórcy. 

On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się 

równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, 

Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem na ziemi 

była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością 

jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, 

którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy go zaniedbują, pomrą. 

Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego 

światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi 

twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, 

co się Bogu podoba. 

Oto słowo Boże. 

  



 

SIÓDME CZYTANIE Ez 36, 16-17a. 18-28 

Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. 

Pan skierował do mnie te słowa: 

« Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej 

ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi 

czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, 

którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go 

splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i 

rozsypali się po krajach, osądziłem ich według postępowania i 

czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd 

przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o 

nich: “ To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego 

kraju ”. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, 

Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których 

przybyli. 

Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z 

waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego 

imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, 

do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które 

zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was 

pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, 

gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. 

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów 

i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię 

was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od 

wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. 

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego 

wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według 

mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich 

postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem 

waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym 

Bogiem ». 

Oto słowo Boże. 

  



 

ÓSME CZYTANIE (EPISTOŁA) Rz 6, 3-11 

Nowe życie 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. 

Bracia: 

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w 

Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem 

przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim 

pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak 

Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, 

zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim 

złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To 

wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz 

człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już 

więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się 

wolny od grzechu. 

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z 

Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z 

martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już 

władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, 

żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, 

żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Oto słowo Boże. 

 


