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35.

Wigilia Paschalna początkiem radości zmartwychwstania.

1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu.

Na pamiątkę złożenia do grobu Pana Jezusa w naszych kościołach
są przygotowywane Groby Pańskie. Odwiedzamy je w Wielką
Sobotę. Zatrzymują się przy nich ludzie i modlą się, oczekując
zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie są to więc groby smutne, jak
wszystkie inne groby. Znajduje się bowiem w nich wystawione w
monstrancji Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba.
Wieczorem, w Wielką Sobotę, gdy zajdzie już słońce, rozpoczyna się
piękne i radosne świętowanie zmartwychwstania Pana Jezusa.
O zmierzchu ludzie gromadzą się przed kościołem przy rozpalonym
ognisku. Ksiądz wychodzi z ministrantami przed kościół i poświęca
ogień.
Następnie od poświęconego ognia zapala dużą świecę – paschał,
który wnoszony jest uroczyście do ciemnej świątyni przy śpiewie
„Światło Chrystusa”. Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.
Ludzie zapalają swoje świeczki od paschału. Wkrótce cały kościół
rozbłyska radosnym światłem, a kapłan umieszcza paschał w
najbardziej widocznym miejscu.
Jest to piękny i radosny znak, który mówi o zwycięstwie Pana Jezusa
nad śmiercią i Jego zmartwychwstaniu. Podobnie jak światło świecy
rozprasza ciemności kościoła, tak Pan Jezus rozprasza ciemności
śmierci, grobu, grzechu i szatana.

Liturgia chrztu
W czasie liturgii Wigilii Paschalnej ksiądz błogosławi wodę w
chrzcielnicy. Ta woda będzie służyła do chrztów. Można ją też zabrać
w naczyniu do domu.

Dziękczynienie za chrzest poprzez udział w liturgii Wigilii
Paschalnej
Światło paschału mówi nam, że Jezus zmartwychwstał i jest wśród
nas. Na chrzcie św. złączył nas ze sobą. Nie pamiętamy tego
najważniejszego w naszym życiu wydarzenia, bo byliśmy wtedy bardzo
mali. W Wigilię Paschalną przeżywamy ją na nowo i dziękujemy
Jezusowi za wielki dar chrztu św. Powinniśmy przyjść w tym dniu do
kościoła, aby cieszyć się zmartwychwstałym Jezusem i przypomnieć
własny chrzest.
2. Wykonaj polecenia ze strony 72 i 73 w podręczniku.
Zachęcam dzieci do śpiewania pieśni- „Bóg tak umiłował świat”nagranie w załączniku.
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