
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Ref: Ludu kapłański, Ludu królewski, Zgromadzenie święte, 
Ludu Boży, śpiewaj swemu Panu.  

1. Tobie śpiewamy o Synu umiłowany Ojca.
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna, Żywe Słowo Boga.

2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny.
Uwielbiamy Cię, Chrystusie, nasz Bracie, Tyś nas przyszedł zbawić.

3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu, przyjęty przez ubogich.
Uwielbiamy Cię, o Chryste, nasz Królu, cichy i pokorny.

4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości.
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie, drogo nas wiodąca.

5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu.
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, przez Krew Twego Krzyża.

6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło dające łaskę.
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie, żywa Wodo, Chryste.

7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany.
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy, my Twe latorośle.

8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie.
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący, któryś zstąpił z nieba.

9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do Królestwa
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz wszystkie owce Twoje.



Kantor: Christe, exaudi nos 
Schola: Kyrie, Kyrie eleison /x2 



Ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. 

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa:
weselmy się w Nim i radujmy.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
z czystego serca miłujmy się nawzajem.

2. Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.

3. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże,
razem ze świętymi w chwale Twego Królestwa.
To będzie naszą radością czystą i bez granic,
przez nieskończone wieki wieków. Amen.



Ref: Przykazanie nowe daję wam, 
 byście się wzajemnie miłowali. 

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę
i wiarę taką, iżbym góry przenosił,
lecz miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
a ciało swe wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże.

4. Miłość jest cierpliwa,
miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku.

5. Miłość nie unosi się pychą,
ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego,
gniewem się nie unosi.

6. Miłość nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje,
zniknie to, co jest cząstkowe,
teraz trwa wiara, nadzieja i miłość,
z nich zaś największa jest miłość.



1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz.
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak pelikan Krwią swą karmisz lud, przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mię Krwią swoją, która wszystkich nas jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu widzę Cię. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.



1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. /x2
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /x2

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz /x2
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /x2

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. /x2
Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /x2

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. /x2
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /x2



Ref: Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki. 

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej.
On wszechmocny On najwyższy, On sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał.

8. Chwała cześć i uwielbienie, Władcy w Trójcy Jedynemu,
Bogu, Ojcu i Synowi oraz Duchowi Świętemu.

9. Temu który był w wieczności, który także jest na niebie,
który przyjdzie w końcu czasów by przygarnąć nas do siebie.



1. Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony
nieba i ziemie Twórca jest zamkniony,
witaj, napoju zupełnie gaszący
umysł pragnący.

2. Witaj, krynico wszystkiego dobrego,
gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności,
niesiesz godności.

3. Witaj, z niebiosów manno padająca,
rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca.
Wszystko na świecie, co jedno smakuje,
w tym się najduje.

4. Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego
drzewo, owocu pełne żywiącego.
Kto cię skosztuje, śmierci się nie boi,
choć nad nim stoi.

5. Witaj, jedyna serc ludzkich radości,
witaj, strapionych wszelka łaskawości.
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają,
K'Tobie wołają.



1. Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi,
którą, jako łask krynicę, wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał Dziewicę, Król narodów, godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony, posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym zamknął swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią przy wieczerzy z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał.
Sam dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk swych dał.

4. Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało swe.
Wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara, Boża mowa, pewność o tym w serca śle.

5. Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

6. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci,
a równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.







1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.

2. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, a tyś Mnie octem poił, swego Pana.

4. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, a tyś Mnie wydał na ubiczowanie.

5. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, a tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

6. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, a tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.

7. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

8. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

9. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś Mnie poił goryczą żółciową.

10. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam dał, że zbici Chaanan królowie, a ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.

11. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam ci dał berło Judzkie powierzone, a tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.

12. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam cię wywyższył między narodami, tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.



1. Krzyżu święty nade wszystko,
Drzewo przenajszlachetniejsze,
W żadnym lesie takie nie jest,
Jedno na którem sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki Drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym,
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia,
Spuść lekuchno i cichuchno,
Ciało Króla niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne,
Nosić światowe zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion,

Światu, który był zagubion;
Który święta krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.

4. W jasłkach leżąc gdy płakał,
Już tam był wszystko oglądał,
Iż tak haniebnie umrzeć miał,
Gdy wszystek świat odkupić miał,
W on czas między zwierzętami,
A teraz między łotrami.

5. Niesłychanać to jest dobroć,
Za kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dziś wykonać,
Za kogo swoją duszę dać;
Sam to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował.



Agios, o Theos 
Agios ischyros 
Agios athanatos 
Eleison imas 

(Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami) 

A  -     gi     -   os o The  -    os,  A   -      gi      -     os  Is   -   chy  -     ros 

A  -  gi  -   os  A   - tha  -    na   -     tos,   E   -      le - i  - son   i     -      mas 



1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
/Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego./ x2

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
/Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła./ x2

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
/ Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!/ x2



Adoramus Te, Christe 
Benedicimus Tibi 
Quia per crucem Tuam 
Redemisti mundum. 



1. Krzyżu, mój Krzyżu, com dla Ciebie zrobił,
czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił?
Ty mnie ratowałeś całe moje życie,
a ja szykowałem gwoździe w Ciebie wbite.

2. Krzyżu, mój Krzyżu, czym Ci wynagrodzę?
Żem stał obojętny przy Krzyżowej Drodze.
Zamiast dźwigać ciężar, który inni niosą, zaparłem
się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą.

3. Krzyżu, mój Krzyżu, wiem, że mi przebaczysz.
Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy.
Na Twoich ramionach los świata spoczywa
i też los człowieka, który Ciebie wzywa.



1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego.
Według litości Twej niepoliczonej,
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny,
oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma.
Bo ja poznaję wielkość mojej winy
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
i wszystkie moje pomaż nieprawości.
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
a ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

4. Nie oddalaj mię od ojcowskiej twarzy,
nie chciej mi bronić Twojego natchnienia.
Wróć radość, którą niewinność nas darzy
i racz mię w duchu utwierdzić rządzenia.



1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało.
Za nasze winy, Synu jedyny,
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu.
Żebrzem litości i Twej miłości,
byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,
pohamować raczył.

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,
nie racz pogardzać prośbami naszymi.
Zgrom hardych siły, daj pokój miły,
wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady
Pośród ludu swego.

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie.
Niech z ciała Twego Przenajświętszego,
posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego.



Ref. W swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił. 
W Księgę Życia wpisz mnie, do Swej chwały przyjąć chciej. 

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, racz wysłuchać Panie prośby mej,
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu,
Tęskniej czeka dusza moja Pana niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie.



1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,
napoju życia z nieba dla nas dany.
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany.

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
abyś nas wszystkich życiem napawała,
abyś dla świata, Krwi Boska prześwięta,
miłosierdzie wybłagała.

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,
cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,
z Aniołami, ze świętymi.



Duszo Chrystusowa, uświęć mnie,  
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.  
Krwi Chrystusowa, napój mnie,  
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 

Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie, 
o, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.  
W ranach Twoich ukryj mnie,  
nie daj mi z Tobą rozłączyć się. 

Od złego wroga obroń mnie, 
w godzinę śmierci wezwij mnie. 
I każ mi przyjść do siebie, 
abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 
na wieki wieków. Amen. 



1.Odszedł Pasterz od nas, Zdroje wody żywej,
Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej.

Ref. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud 
O, Jezu dzięki Ci za Twej męki trud. 

2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
Ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.

3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła|
Sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła

4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
Zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.

5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa swego,
I ujarzmił pychę wroga piekielnego.



1. Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego,
któraś była zraniona do mózgu samego.

Ref: Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc! 
Dobranoc, śliczna lilija, Jezus, Józef i Maryja, dobranoc! 

2. Dobranoc, włosy święte, mocno potargane,
które były najświętszą krwią zafarbowane.

3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrojona,
bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.

4. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła,
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.

6. Dobranoc, serce święte, włócznią otworzone,
bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.

7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte
i tępymi gwoździami do krzyża przybite.

8. Dobranoc, krzyżu święty, z którego złożony,
Jezus i w prześcieradło białe owiniony.

9. Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,
który Matka bolesna łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności,
za Twe męki, zelżywości, Jezu mój. (2x)





Czytanie z Księgi Rodzaju 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią 
bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił 
ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich!» 
Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg 
nazwał to sklepienie niebem. 

A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» 
A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że 
były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi 
według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą 
nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg 
widział, że były dobre. 

A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, 
aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». 
I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, 



oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały 
światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 

Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem 
nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się 
wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi 
słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na 
ziemi». 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta 
według ich rodzajów!» I stało się tak: Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt 
pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, 
nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 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 uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». 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 podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie 
pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre. 

W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym 
swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 
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Ref: Śpiewajcie Panu, bo wielka jego moc i chwała. 
On z niewoli zła swój lud ocala 

1. Będę śpiewał na cześć Pana,
który wspaniale potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca
pogrążył w morskiej przepaści.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,
Jemu zawdzięczam moje ocalenie,
On Bogiem moim
uwielbiać Go będę.
On Bogiem Ojca mego,
będę Go wywyższał.

2. Rzucił w morze rydwany faraona
i jego wojsko,
wybrani wodzowie
zginęli w Morzu Czerwonym,
przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.
Wyprowadziłeś swój lud
i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem.
Pan Bóg jest Królem na zawsze i na wieki!



Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. 
Święty Michale, módl się za nami. 
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. 
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. 
Święty Józefie, módl się za nami. 
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. 
Święty Andrzeju módl się za nami. 
Święty Janie, módl się za nami. 
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. 
Święty Szczepanie, módl się za nami. 
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. 
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. 
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. 
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. 
Święta Agnieszko, módl się za nami. 
Święty Grzegorzu, módl się za nami. 
Święty Augustynie, módl się za nami. 
Święty Atanazy, módl się za nami. 
Święty Bazyli, módl się za nami. 
Święty Marcinie, módl się za nami. 
Święty Benedykcie, módl się za nami. 
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. 
Święty Jacku, módl się za nami. 
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.  
Święty Janie Mario Vianney’u, módl się za nami. 
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. 
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. 
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. 
Święta Jadwigo, módl się za nami. 
Święty Ojcze Norbercie, módl się za nami. 
Święta Faustyno, módl się za nami. 
Święty Bracie Albercie, módl się za nami. 
Błogosławiona Bronisławo, módl się za nami. 
Święty Janie Pawle Drugi, módl się za nami. 
Wszyscy Świeci i Święte Boże, módlcie się za nami. 





1. Przez chrztu świętego wielki dar,
o Chryste, z Twej hojności
Twym dzieciom wiary dałeś skarb
nadziei i miłości.

Najświętszej Trójcy wieczną cześć 
pragniemy z serc gorących nieść.  
Strzec wiary ślubujemy, 
w niej żyć, umierać chcemy. 

2. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W Ojczyźnie naszej władasz też
przez długie tysiąclecie.

Najświętszej Trójcy wieczną cześć 
pragniemy z serc gorących nieść.  
Strzec wiary ślubujemy, 
w niej żyć, umierać chcemy. 



1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
na cud Jonasza. Alleluja.

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobów miesza,
anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał". Alleluja.

3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość. Alleluja.

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, daje nauk wiele,
o swym Kościele. Alleluja.

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
samym się tylko ukazuje wiernym.
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
wśród uczniów grona. Alleluja.

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
i śmierć haniebną są już nagrodzone.
Za poniżenia został wywyższony,
nad wszystkie trony. Alleluja.

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,
oto zabity Bóg twój żyje w ciele.
Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,
jak Dawid śpiewa. Alleluja.

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
wina pierwszego rodzica zgładzona.
Niebios zamkniętych jest otwarta brama
synom Adama. Alleluja.

9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe.
Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
miejsca, osoby. Alleluja.

10. Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie,
daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie.
I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
Zmartwychwstaniemy. Alleluja.



1. Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja.

2. Leżał trzy dni w grobie,
dał bok przebić sobie,
bok, ręce, nogi obie,
na zbawienie tobie. Alleluja.

3. Trzy Maryje poszły,
drogie maści niosły,
chciały Chrysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja.

4. Gdy na drodze były,
tak sobie mówiły:
jest tam kamień niemały,
a któż nam go odwali. Alleluja.

5. Powiedz nam, Maryja,
gdzieś Pana widziała.
Widziałam go po męce,
trzymał chorągiew w ręce. Alleluja.

opr.P.Bębenek



6. Gdy nad grobem stały,
rzekł im anioł biały:
nie bójcie się, Maryje,
zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja.

7. Jezusa szukacie,

tu Go nie znajdziecie,

wstał Ci z martwych, grób pusty,
oto śmiertelne chusty. Alleluja.

8. Łukasz z Kleofasem,
obaj jednym czasem

szli do miasteczka Emaus,

spotkał ci ich Pan Jezus. Alleluja.

9. Bądźmy więc weseli,
jak w niebie anieli,

czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali. Alleluja.



Ref: Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja! 
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,  
Alleluja, alleluja!  



1. Na Baranka Pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach nieśmy Panu pieśń weseli.
W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje.

2. Na drzwi świętą Krwią skropione Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych pożera.
Już nam Paschą Tyś, o Chryste, wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą.

3. O Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec życia nam zdobywasz.
Chrystus piekło pogromiwszy swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy, króla mroków w więzy wtłacza.

4. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością.
Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje.
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1. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja.

2. Król niebieski k'nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał.
Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja.

3. Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał,
nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja.

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, ojce święte tam pocieszał,
potem iść za sobą kazał. Alleluja, alleluja.

5. Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali,
gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, alleluja.

6. "Zawitaj przybywający, Boże Synu wszechmogący,
wybaw nas z piekielnej mocy". Alleluja, alleluja.

7. Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli,
którego z dawna żądali. Alleluja, alleluja.

8. Potem swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał,
na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja.

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał,
anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja.

10. „O Anieli najmilejsi, idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki Mej najmilejszej” Alleluja, alleluja.

11. „Ode Mnie Ją pozdrawiajcie i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się” Alleluja, alleluja.

12.Potem z wielką swą światłością do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją, pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja.

13. „Napełniona bądź słodkości, Matko Moja i radości
po onej wielkiej żałości”.Alleluja, alleluja.

14. „Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy,
pocieszenie wszelkiej duszy”. Alleluja, alleluja.

15. „Jestem już bardzo wesoła, gdym Cię żywego ujrzała,
jakobym się narodziła”. Alleluja, alleluja.

16. Radośnie z Nim rozmawiała, usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała. Alleluja, alleluja.

17. Przez Twe święte zmartwychwstanie, daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem duszne zbawienie. Alleluja, alleluja.



1. Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

2. Darmo kamień wagi wielkiej żydzi na grób wtoczyli.
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja, alleluja niechaj zabrzmi: Alleluja.

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury wyższy nad wszystkie twory.
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

4. Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego
słyszały głos "Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko, coście widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

5. Niewiasty te się z nadziei widzenia Pana cieszą
i zaraz do Galilei z nowiną słodką śpieszą:
oznajmują, co widziały, co im mówił anioł biały.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze,
zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,
aż gdy chleb im błogosławił i zadumanych zostawił.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

7. Także Pan i Magdalenie żywy widzieć się daje,
która słodko to widzenie głośno wszędzie wyznaje:
"Jezus zmartwychwstał prawdziwie, który cierpiał był zelżywie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

8. Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy,
z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy,
i że potem już bezpiecznie z Bogiem będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

9. Że Chrystus spod mocy czarta plemię dobył Adama
i przez Zbawcę nam otwarta stoi do nieba brama,
przez którą z otchłań ciemności zawiódł rzesze do jasności.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.

10. Jezu Chryste dobry Panie, Ciebie kornie prosimy:
niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja.



Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja. 
Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja.  
Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja. 
Dla człowieka mizernego, alleluja, alleluja. 

Tego dnia wielkanocnego, alleluja, alleluja.  
Chwalmy wraz Zmartwychwstałego, alleluja, alleluja. 
Świętą Trójcę wyznawajmy, alleluja, alleluja. 
Bogu cześć i chwałę dajmy, alleluja, alleluja. 



1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.

3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza męczenników orszak biały.

5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje:
zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy,
my w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny,
o, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym, Tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.



1. Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami,
módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja.

2. Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali,
i na wiek wieków śpiewali:
Alleluja, alleluja.



Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc e C G D 
Nie umrę, nie, lecz będę żył. Bóg okazał swą moc. e C G D 
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.  a e G D 
Zbliżymy się do ołtarza. Bogu oddajmy cześć!  a e G D 

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska, e D G 
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. a H7 
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. e D G 
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! a H7 

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom,
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć.
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, e C D e a F G a 
Na wysokościach niech cześć oddadzą. C D e F G a 
Wielbijcie Pana, Jego zastępy, e C D e a F G a 
Wielbijcie Pana, Duchy Niebieskie. e D e a G a 

Ref: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.  (x2) e D C D e a G F G a 

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana;
gwiazdy świecące, wielbijcie Pana.
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne, wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,
bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.

4. On daję siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków, Amen!



1. Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem jest! a G a 
Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem jest!
Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem,
Amen, Amen, Alleluja!
Ref: Alleluja, Alleluja, Amen, Amen, Alleluja!  a G (e) a 
2. Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest  /x3
Amen, Amen, Alleluja!
3. Radujmy się, bracia - On naszym Panem jest
Radujmy się, siostry - On naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem
Amen, Amen, Alleluja!
4. Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest /x3
Amen, Amen, Alleluja!
5. Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem jest /x3
Amen, Amen, Alleluja!
6. Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest
Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest

Ref: Chwalcie Pana Niebios, e 
Chwalcie Go na cytrze! e 
Chwalcie Króla świata,  D 
bo On Bogiem jest! /x2 C D e 

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla! e 
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył! D C D e 
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał! e 
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja! D C D e 

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
w Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię
Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio!
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia!
On dał Ci życie, On da ci wszystko!
Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!

Panu naszemu pieśni grajcie, e D G 
Wysławiajcie Jego święte Imię! D G H7e 
Alleluja, alleluja! /2x G D e C D G /e 



Cała ziemio wołaj 

Ref. Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana, 
Raduj się, wesel się.
Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana, 
Alleluja, alleluja.

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda,
Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

2. Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość, 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją, 
dla domu Izraela.

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
Przy trąbach i przy głosie rogu
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

5. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, 
krąg ziemi i jego mieszkańcy,
Rzeki niech klaszczą w dłonie, 
góry niech razem wołają z radości.
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