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Phos Hilaron1
 

 

Pogodna światłości Ojca świętej chwały, 

Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi, Jezu Chryste. 

Pod zachód dzień nam dobiegł cały, 

I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi 

Oglądamy w niebie, ku czci Twojej, Boże, 

Ojcze, Synu, i Duchu świętości, śpiewamy, 

Boś godzien jest, o Panie, by o każdej porze, 

Głoszono Twoją chwałę zbożnymi pieśniami, 

O wielki Synu Boży, Tyś życia szafarzem, 

Przeto Ci świat pieśń chwały 

wdzięcznie składa w darze. 

                                                
1 najstarszy chrześcijański hymn napisany w języku greckim z II wieku 

„Pogodna Światłości” - to jedna z najstarszych modlitw Kościoła, 

odmawiana jako modlitwa wieczorna. Do dziś w liturgii bizantyjskiej 
wykonywany jest w celebracji nieszpornej każdego dnia. Współczesny 

brewiarz rzymski umieszcza go w nieszporach środy III tygodnia 

zwykłego. 

Φῶς 

Ἱλαρόν 
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Już od IV wieku na Wschodzie każda celebracja nieszporów 

rozpoczynała się od zapalenia lampy i śpiewu hymnu ku czci 

Chrystusa: „Światło radosne chwały Twego Ojca”. 

Również judaizm zna obrzędowe zapalenie lamp, złączone ze 

specjalnym błogosławieństwem, zwłaszcza na rozpoczęcie szabatu, 

w piątkowy wieczór. 

 

Pierwsze wieki chrześcijaństwa… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L2 

 
Dlatego nie mogło zabraknąć obrzędu zapalenia świecy wraz z 

modlitwą dziękczynienia i błogosławienia Boga w noc paschalną, 

będącą najważniejszym z nocnych czuwań w ciągu roku oraz 

celebracją zwycięstwa Światła nad ciemnością – zmartwychwstałego 

Chrystusa nad grzechem i śmiercią. 

                                                
2 starochrześcijański obrzęd zapalania światła i dziękczynienia za nie. 

Z niego wywodzi się tradycja zapalania paschału w Wigilię Paschalną. 

Symbolika światła 

zawsze odnoszona 

była do Jezusa 

Chrystusa. 

Ewangelie o Chrystusie: 

- „wschodzące słońce” (Łk 1,78), 

- „światłości świata” (J 8,12). 

Ukształtował się zwyczaj, by 

rozpoczynać wieczorne 

zgromadzenia od uroczystego 

zapalenia lampy, któremu 

towarzyszyła specjalna 

modlitwa dziękczynna. 

Ojcowie Kościoła (np. św. Klemens Aleksandryjski): 

- Chrystus jest tym który wyrwał świat z ciemności; 

- to On pokazuje nam gdzie należy skierować wzrok. 

Obrzęd 

Lucenarium2 

Jedyne Światło, 

które nigdy nie 

gaśnie to Jezus 

Chrystus 

zmartwychwstały i 

żyjący na wieki. 
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Kiedy to się zaczęło? 
 

Nie sposób wskazać daty powstania zwyczaju rozpoczynania 

celebracji Wigilii paschalnej od liturgii światła.  

Najstarsze zachowane źródła poświadczające tę praktykę są 

z IV wieku. Początkowo nie istniał jeden powszechnie obowiązujący 

tekst hymnu towarzyszącego zapalaniu świecy. Z czasem, wraz z 

postępującą stabilizacją liturgii, zaczęto posługiwać się tekstami 

ustalonymi i przekazywanymi przez tradycje poszczególnych 

Kościołów lokalnych. 

 

Dzisiejszy tekst Exultetu: 
 

VII i VIII wiek: 

- po raz pierwszy pojawia się w liturgicznych księgach obrządku 

gallikańskiego3 znany nam dzisiaj tekst Exultetu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX wiek: 

- tekst Exultetu zostaje włączony do liturgii rzymskiej. 

                                                
3 Obrządek gallikański: wywodzi się z rytów ambrozjańskiego i 

celtyckiego. Najczęściej spotykany na terenach Galii, miedzy między V a 

IX w. Stworzony prawdopodobnie przez św. Marcina z Tours; używany w 
kościele galijskim do końca VIII wieku. Do naszych czasów liturgia ta 

przetrwała na terenach diecezji Lyońskiej. 

Liturgia ta charakteryzowała się długimi formułami modlitw, zmienionymi 

częściami modlitwy eucharystycznej (Kanonu). Dzieliła się na „Mszę 
katechumenów” i „Mszę wiernych”. Obydwie części były bardziej 

rozbudowane niż liturgia rzymska. We Mszy galijskiej było więcej prefacji 

niż w rycie rzymskim. 

Prawdopodobnie Exsultet powstał w Galii, w kręgach monastycznych. 

Jego autorstwo przypisuje się św. Augustynowi (zm. 431), ale był to 

tylko skutek ogromnego autorytetu tego świętego w Galii. 

W opinii niektórych badaczy za jego autora należy uważać 

św. Ambrożego z Mediolanu (zm. 397), który skomponował wiele 

hymnów kościelnych. 
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XX wiek: 

- tekst aktualny, stosowany po reformie liturgicznej Soboru 

Watykańskiego II, jest jedynie nieznacznie zmodyfikowany 

w stosunku do tekstu pierwotnego. 

 

Nazwa: 
 

Nazwa „Orędzie paschalne” (Praeconium paschale) w odniesieniu do 

Exsultetu jest stosunkowo niedawna i po raz pierwszy figuruje w 

neogallikańskich mszałach francuskich z XVIII wieku. 

Wcześniejsze nazwy to: 

- „Błogosławienie świecy” (benedictio cerei), 

- „Pochwała świecy” (laus cerei). 

 

Ciekawostki…: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exsultet znajduje się w 

Pontyfikale rzymskim 

z XII w., a także we 

Mszale Kurii Rzymskiej 

z XIII w. Śpiew ten 

przeszedł do mszału z 

1570 r., natomiast mszał 

z 1970 r, umieszcza go z 

pewnymi modyfikacjami 

w formie krótszej i 

obszerniejszej. 

W 1883 r. archeolodzy odkryli lampę o 

wysokości 22 cm, 18 cm średnicy i 

ważącą ponad 3 kg, z napisem: „Światło 

Chrystusa – Bogu niech będą dzięki!”. 

Napis przedzielony był 

monogramem Chrystusa: 

Chi i Rho 

Najprawdopodobniej 

pochodzi ona z IV wieku 

i była używana przez 

chrześcijan w czasie 

Wielkanocnych uroczystości. 

Dokument Kongregacji do Spraw Dyscypliny Sakramentów i Kultu 

Bożego z 16 stycznia 1988 r. sugeruje, by Wigilia Paschalna 

sprawowana była począwszy od północy, a zakończona procesją o 

świcie Niedzieli Wielkanocnej. Dopiero w zestawieniu z ciemnością 

możemy pełniej odkryć znaczenie światła. Noc, która się kończy 

sprawia, iż w szczególny sposób zauważamy jasność Słońca. 


