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Na Wielkanoc trzeba sobie życzyć 

każdej radości… 
Przede wszystkim trzeba się 

cieszyć wielką radością,  
że może w nas zawsze 

zmartwychwstać Pan Jezus, 
że jest jeszcze ostatnia nadzieja 

nawet dla grzesznika, 
który spoliczkował w sobie 

Jezusa i Go pogrzebał.  
Największy grzesznik może 

jeszcze zmartwychwstać 
Mocą łaski Bożej i naszego 

świętego wysiłku. 
Ks. Jan Twardowski 

 
SEKWENCJA WIELKANOCNA 
Podczas wielkanocnego czuwania i podczas Mszy Świętej w Niedzielę 
Wielkanocną między drugim czytaniem mszalnym a głoszeniem Ewangelii 
śpiewana jest sekwencja  Victimae Paschali   (znana w języku polskim jako: 
Sekwencja Wielkanocna, Ofiarujemy chwałę w wierze, Niech w święto radosne). 
Tekst Sekwencji Wielkanocnej przypisywany jest Wiponowi z Burgundii, XI – 
wiecznemu poecie i kapelanowi cesarza niemieckiego Konrada II oraz króla 
Henryka III Saksońskiego. Hymn rozpoczyna się zachętą, by głosić chwałę ofiary 
paschalnej. Dalsza jego część to dialog Marii Magdaleny, świadka 
zmartwychwstania Chrystusa, zgodnie z rozdziałem 28. Ewangelii według św. 
Mateusza i rozdziałem 20. Ewangelii według św. Jana. Oto tekst Sekwencji 
Wielkanocnej. Śpiewajmy ją w domu przed posiłkiem przez całą Oktawę 
Wielkanocy, jako wyraz naszej wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, który 
pragnie umocnić naszą nadzieję, także w przezwyciężenie trudnego czasu 
pandemii. 



Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 
 
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 
 
Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich i odzież, i chusty.  
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 
 
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. 
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 
  
 

„Radość dzisiejsza, radość tych dni jest tą samą 
radością, którą przeżywali Apostołowie i 
uczniowie, kiedy odkryli tę, po ludzku mówiąc, 
niewiarygodną rzeczywistość, że Chrystus 
ukrzyżowany, Chrystus, który rzeczywiście 
umarł — żyje, że grób jest pusty. Taka była 
radość Apostołów, pierwszych uczniów, a potem 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich, 
pierwszych pokoleń. Rzeczywistość inspirująca 
radość i radość płynąca z tej rzeczywistości. Tym 
dla nas ma być uroczystość Wielkanocy, 
uroczystość niedzielna i oktawa Wielkanocy. 
(…). Pascha nigdy nie jest mała, zawsze jest 
wielka: dziś, przez całą oktawę, przez całe życie, 
całą historię. Jest wielka! Posiada Boską 
wielkość w historii ludzkiej, w wymiarze 
ludzkiej egzystencji, ludzkiego życia. Ma wymiar 
Boskiej wielkości. Haec est dies, quam fecit 
Dominus — oto dzień, oto okres, oto 

rzeczywistość, którą uczynił Pan. Należy ona do nas, należy do ludzkiej 
historii, do egzystencji każdego z nas i wszystkich pokoleń (Jan Paweł II, 
Castel Gandolfo, 31.03.1986).  



WIELKANOCNA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 
 Zalecenie przystępowania do 
spowiedzi i Komunii Świętej w tym 
szczególnym dniu zostało 
sformułowane w 1215 roku przez 
Sobór Laterański IV i tym samym 
stało się jednym z przykazań 
kościelnych. „Przynajmniej raz w 
roku przystąpić do spowiedzi 
 świętej. Przynajmniej raz w 
roku, w okresie wielkanocnym 
przyjąć Komunię Świętą”.  To jest  
chrześcijańskie minimum, do 
którego niekiedy ogranicza się 
uczestnictwo w życiu 
sakramentalnym wiernych, którzy nie wychodzą poza stosowanie 
się do nakazów. Musimy pamiętać, że centrum Mszy Świętej jest 
Komunia Święta, Ciało i Krew Chrystusa – dar życia (zob. J 6,35). 
Bez tego  „chleba i wina” chrześcijanin nie zrobi na swojej drodze 
kroku naprzód, odnosi się to także do zejścia z drogi grzechu. 
Katechizm zaleca spowiedź przed przystąpieniem do Komunii 
Świętej w przypadku grzechów ciężkich  (Zob. KKK.nr 1385). 
Spowiedź nie jest jednak „ biletem wstępu”, który trzeba mieć za 
każdym razem, aby przystąpić do Komunii. Trzeba natomiast 
traktować ją z czcią, jako zobowiązanie do zmiany postępowania, 
do życiowej przemiany. Dlatego właśnie św. Paweł wzywa do 
rachunku sumienia. Musimy bowiem „sprawdzić”, czy jesteśmy „ 
godni” otrzymać chleb i wino  (zob. 1 Kor 11,27-29), pamiętając 
zarazem, że Eucharystia nie jest nagrodą dla czystych i 
doskonałych, lecz lekarstwem i wsparciem dla potrzebujących. 
Święty Ambroży pisał: „ Jeśli za każdym razem, gdy Krew zostaje 
wylana, jest ona wylana na odpuszczenie grzechów, to muszę ją 
zawsze przyjmować, aby odpuściła mi zawsze grzechy. Ja, który 
zawsze grzeszę, muszę zawsze dysponować lekarstwem”. 
  



Obrzęd śniadania 
Wielkanocnego 

 
 

W Niedzielę Wielkanocną po Mszy św. 
rezurekcyjnej gromadzimy się wszyscy na uroczystym śniadaniu przy 
odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami wierzbowymi, zieloną 
pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które symbolizują nowe życie 
otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu umieszczamy paschał rodzinny 
(może nim być ozdobiona świeca), baranka wielkanocnego oraz 
"święcone". Spożywanie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa 
o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla naszego papieża 
Franciszka, o łaskę nawrócenia dla niewierzących, o pokój na ziemi, o 
pociechę dla cierpiących i samotnych. † 
Ojciec:  
    Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. 
    Wszyscy: 
   Bogu niech będą dzięki. Alleluja.  
    Ojciec: 
   Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby 
uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość za-
gościły w naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami 
Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek 
będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. 
Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, 
żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy: 
    Wszyscy: 
   Ojcze nasz, któryś jest w niebie...  
    Na zakończenie ojciec rodziny: 
   Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam  
bramy wieczności, daj nam udział w zwycięstwie Twego Syna  
Jezusa Chrystusa nad grzechem, abyśmy byli godni  
uczestniczyć w Jego życiu wiecznym, AMEN. 
 
 


