
ŚPIEWNIK REZUREKCYJNY 
 
Ref. Alleluja Alleluja Alleluja 
O DNIU RADOSNY PEŁEN CHWAŁ 
Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał 
Nam zmartwychwstania przykład dał 
Alleluja 

2. Cieszymy się, bo tak chce Pan 
za winy nasze okup dan 
Skończony jest niewoli stan, Alleluja! 

3. W ten święty łask i chwały dzień 
Niech płynie zew radosnych pień 
Iż serca ujrzą chwały cień, Alleluja! 
 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST, 
Nam na przykład dan jest, 
Iż mamy z martwych powstać, 
Z Panem Bogiem królować. Alleluja. 

2. Leżał trzy dni w grobie, 
Dał bok przebić sobie. 
Bok, ręce, nogi obie,  
Na zbawienie człowiecze tobie. Alleluja. 

3. Trzy Maryje poszły,  
Drogie maści niosły. 
Chciały Chrystusa pomazać,  
Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. 

4. Gdy na drodze były, 
Tak sobie mówiły: 
Jest tam kamień niemały, 
Ach któż nam go odwali? Alleluja. 

5. Powiedz nam, Maryjo, 
Gdzieś Pana widziała? 
Widziałam Go po męce, 
Trzymał chorągiew w ręce. Alleluja. 

6. Gdy nad grobem stały, 
Rzekł im Anioł biały: 
Nie bójcie się Maryje, 
Zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. 

CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ 
Zwycięstwo otrzymał 
Bo zburzył śmierć srogą 
Swojąśmiercią drogą 
Alleluja, alleluja 
 
2. Zwalczył czarta złęgo 
I starł głowę jego 
Człowieka grzesznego 
Wydarł z mocy jego 
Alleluja, alleluja 
 
3. Grzechy srodze poraził 
A moc jego skaził 
Żywot nasz naprawił 
To z łaski swej sprawił 
Alleluja, alleluja 
 
4. O Chryste, nasz Panie! 
Przez twe zmartwychwstanie 
Daj nam z grzechów powstać 
Łaski Twojej dostać 
Alleluja, alleluja 
 
5. A gdy żywot minie 
Daj wiecznej krainie 
Widzieć Ojca swego, 
Boga Wszechmocnego 
Alleluja, alleluja 
 
NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA, 
Chociaż przeszedł przez jej wrota; 
Rozerwała grobu pęta, 
Ręka święta. Alleluja! 
 
2. Twój, Adamie, dług spłacony, 
Okup ludzki dokończony; 
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi, 
Dziećmi twymi. Alleluja! 

3. Próżno straże, grób strzeżecie, 
Już Go tutaj nie znajdziecie, 
Wstał, przeniknął skalne mury, 
Bóg natury. Alleluja! 
 
4. Teraz On na ludzkie plemię 
I na miłą patrzy ziemię, 
Która drogo dziś przybrana 
Kosztem Pana. Alleluja! 
 
5. Przez Twe święte zmartwychwstanie 
Z grzechów powstać daj nam, Panie. 
Potem z Tobą królowanie. 
Alleluja, Alleluja! 
 
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... 
 
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, 
wyższy nad wszystkie twory, 
Wstaje z grobu, kruszy mury, 
nie zna żadanej zapory. 
Zdjęta trwogą, straż upada 
i prawie sobą nie włada, 
Alleluja... 
 



4. Salomee 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... 
 
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... 
 
PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI,  
alleluja, alleluja!  
Głośmy razem z Aniołami,  
alleluja, alleluja.  

Triumfuje Boży Syn,  
alleluja, alleluja!  
nieba śpiew podejmij ziemio,  
alleluja, alleluja! 

 
2. Darem zbawczej Swej miłości  
zburzył wszelki mur wrogości.  
Chrystus Pan pokonał śmierć,  
i otworzył nam niebiosa. 
 
3. Żyje znowu nasz Król Chwały,  
który za nas dał się cały.  
Gdzież, o śmierci, oścień twój?  
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo? 
 
4. Tam, gdzie Głową On wszystkiego,  
postępujmy w ślady Jego.   
Powstaniemy razem z Nim,  
z krzyża, grobu i ciemności. 
 
5. Chryste, nasze Zmartwychwstanie,  
nieba, ziemi wieczny Panie,  
w dniu triumfu Twego cześć,  
Tobie, Ojcu i Duchowi. 

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 - 
Boży Synu wszechmogący, 
Wybaw nas z piekieLnej mocy". 
Alleluja, Alleluja! 
  
7. Wielkie tam wesele mieli 
Gdy Zbawiciela ujrzeli. 
Którego z dawna żądali. 
Alleluja, Alleluja! 

 
 
 
 
 

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 grobu 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! 
 
WSTAŁ PAN CHRYSTUS Z MARTWYCH NINIE,  
alleluja, alleluja.  
Uweselił lud swój mile,  
alleluja, alleluja.  

2. Nie żałował życia swego,  
alleluja, alleluja.  
Dla człowieka mizernego,  

3. Tego dnia wielkanocnego,  
alleluja, alleluja!  
Chwal każdy Syna Bożego,  
alleluja, alleluja... 

4. Świętą Trójcę wyznawajmy,  
alleluja, alleluja!  
Bogu cześć i chwałę dajmy,  
alleluja, alleluja... 


