Pieśni na każdy dzień ułożone są alfabetycznie, aby w czasie modlitwy łatwo było
oszukać konkretny tekst. W każdym dniu podkreślono również pieśni
wykonywane zawsze podczas poszczególnych liturgii Triduum.
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CHLEB NIEBIAŃSKI DAŁ NAM PAN * na życie wieczne.
1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, * Ciało Pana i Krew drogocenną. *
Chleb przemienił Pan, * Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
2. Przyjąwszy Święty Chleb, będziemy wysławiali Boga, * który na całej ziemi uczynił
wielkie rzeczy. * Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu, * przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, * dziś oglądaliśmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. *
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, * w cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: * „To Ciało spali ciernie grzechów * i oświeci dusze
ludzi * przyjmujących Boski Pokarm.”
DZIĘKI CI PANIE ZA CIAŁO TWE i KREW, Za dary nieskończone wielbimy Cię.
1.Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone, * Za Ciało i Twoją Krew *
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni *Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.
2. Przebacz, żeś hojny i wierny *Uwolnij z więzów grzechu * Byśmy się odmienili *
Przez Tajemnice Najświętsze.
3. Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych *Ocal Dobry Pasterzu owce
na swojej łące * Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi * i wzmacniasz już
na zawsze Siebie dając nam Panie.
4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd Anioł Twój miły *Oczyści i uleczy nasze serca
i ciała * Powiedzie za sprawą tajemnicy na same szczyty nieba *A tu, na ziemi ratuje
obroną Twoją potężną.
5. Spraw to Ojcze Wszechmocny *w dobroci swej niezmiernej * Byśmy się stali jedno *
z Tobą, Chrystusem i Duchem * Ty, coś w Trójcy jedyny.
GDZIE MIŁOŚĆ WZAJEMNA i DOBROĆ, tam znajdziesz Boga żywego.
1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa *weselmy się w Nim i radujmy. *
Z pokorą szczerą kochajmy Boga * i czystym sercem miłujmy się nawzajem.
2. Skoro wszyscy się tu gromadzimy * strzeżmy się tego, co nas rozdziela. *
Niech ustaną 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.
JEDEN CHLEB, co zmienia się w Chrystusa Ciało, *Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. *
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, *Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref.: Jak ten chleb co złączył złote ziarna, * Tak niech miłość łączy nas ofiarna. *
Jak ten kielich łączy kropel wiele, * Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
2. o Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, * Zabłąkane owce, które giną, *
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, *Byśmy jedną stali się rodziną.
Ref: na ramiona swoje weź, o Panie, * Tych, co sami wrócić już nie mogą! *
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, * Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

JEZUSA UKRYTEGO mam w Sakramencie czcić, * wszystko oddać dla Niego, Jego miłością
żyć! * On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu; * dla Jego Boskiej chwały, życie
poświęćmy Mu! * Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, * bo tu już nie ma chleba,
to Bóg, to Jezus mój!
2. Tu Mu ciągle „hosanna” śpiewa anielski chór, * a ta cześć nieustanna, to dla nas
biednych wzór. * Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są; * niechże z Nim przebywanie
będzie radością mą! * On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy; * powiem Mu swe
cierpienie, bo serce z bólu drży.
3. o Niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, * dla mnie, wśród ziemskiej suszy Tyś
szczęścia pełen zdrój. * Tyś w Wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, * w ołtarzu się,
jak w niebie, powszednim chlebem stał. * Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle
cześć, * z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.
KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO i Krew moją pije,
Trwa we Mnie, a Ja w nim będzie żył na wieki.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
LUDU KAPŁAŃSKI, ludu królewski, * zgromadzenie święte,
Ludu Boży, * śpiewaj Twemu 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.
OGRODZIE OLIWNY, widok w tobie dziwny! * Widzę Pana mego na twarz upadłego. *
Tęskność, smutek, strach Go ściska, * krwawy pot z Niego wyciska; * ach, Jezu mdlejący,
prawieś konający!
2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki * ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz; *
anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia; * ach, Jezu strwożony, przed męką
zmęczony!
3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli, * Judasz zbrojne roty stawia przede wroty; *
i wnet do Ogrojca wpada z wodzem swym zbirów gromada; * ach, Jezu kochany, przez
ucznia sprzedany!
4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem, * Judasz z ziemi wstaje, Jezusa wydaje. *
Dopiero się Nań rzucają, więzy, łańcuchy wkładają. * Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę
miany!

O PANIE, TY NAM DAJESZ Ciało swe i Krew. * Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną
nucąc pieśń:
Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. * Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować
uczysz nas.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. * Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. * Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie
jej światu brak.
O ŚWIĘTA UCZTO, tu swoim Ciałem * Karmi nas Chrystus, napawa Krwią, * W sercu
człowieka biednym i małym, * Jasności Bóstwa ukryte lśnią, * Skąd nam to szczęście
niewysłowione, * Że Bóg pokarmem naszym się stał, * Że Serce jego z naszym złączone, *
Że na tej ziemi niebo nam dał,
Anielski Chlebie, witamy Ciebie, wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy,
Tobie dzięki, miłość cześć!
2. Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu, * z nami dziękczynny zanucić śpiew. * na ziemi,
u stóp Jezusa tronu, * za Jego Ciało, za Boską Krew. * Ten, który w wiecznym niebios
zachwycie * już bez zasłony daje się wam. * W nas także Boskie zasila - życie, * Chlebem
na ziemi staje się nam.
OTO BOŻY BARANEK swym Ciałem karmi nas, * Poi Krwią pełną Boskiej słodyczy, *
Kto spożywa to Ciało i pije Jego Krew * W domu Ojca zamieszka na wieki.
1. Spożywajmy Ciało za nas włócznią ranione, * Które jest bramą do Królestwa światła *
i choć przebite bezwstydnie na krzyżu * Szczelnie przed złem nas osłania.
2. Krwią Jego naznaczmy drzwi serc naszych, * by anioł śmierci nas ominął. *
We Krwi tej zanurzmy nasze dusze, * a wzburzone fale życia nas nie pochłonął.
3. Ciało nieskazitelne, które nigdy się nie starzeje * i wypełnia duchem Bożego
dzięcięctwa; * W skromności swej skryte pod postacią chleba, *
Wszaleństwie miłości całe nam oddane.
4. Krew Jego jest morzem miłosierdzia, * które niech nigdy nie rozstąpi się przed nami. *
Niech nas obmyje i uświęci, * wiecznemu szczęściu przysposobi.
5. Pokarm, co jedzącego w siebie przemienia, * Napój , który gasi pragnienie je
wzbudzając; * Uczta o stole zastawionym obficie * Miłość darmo dana, chcąca w nas
zamieszkać.

OJCZE SPRAW, Ojcze spraw, aby byli jedno!
1. Ojcze dokonałem dzieła, które mi przekazałeś * i ogłosiłem Twoje Imię na ziemi. *
Teraz Ty otocz mnie chwałą. * Chwałą, którą miałem pierwej zanim wszechświat powstał.
2. Ojcze! Zachowaj w Imię Twoje, których mi dałeś. * Aby byli jedno, jak i My jesteśmy. *
Uświęć ich w prawdzie. * Słowo Twoje jest prawdą.
3. Ojcze! To jest życie wieczne, aby znali Ciebie * i oglądali chwałę, jaką Mi dałeś *
Od założenia świata, * Aby świat Cię poznał.
4. Ojcze, jak Ty mnie posłałeś, * Tak i Ja na świat ich posyłam. * Za nich poświęcam
w ofierze samego siebie, * Aby byli uświęceni w prawdzie.
5. Ojcze, proszę za tymi, których mi dałeś * W nich bowiem zostałem otoczony chwałą; *
Aby stanowili jedno jak Ty we Mnie, a Ja w Tobie, * Aby mieli moją radość w całej pełni.
6. Ojcze, chcę, aby widzieli Moją chwałę * Bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata;
* Niech poznają, żeś Ty także ich ukochał, * Aby Miłość w nich była i Ja w nich.
7. Ojcze, przekazałem im chwałę, którą Mi dałeś, * Aby byli jedno, jak i My jesteśmy; *
Niech cały świat uwierzy * Żeś Ty Mnie posłał.
PANIE, DOBRY JAK CHLEB, * bądź uwielbiony od swego Kościoła, *
bo Tyś do końca nas umiłował, * do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, * byśmy do nieba w drodze nie ustali, *
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, * dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, * bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. *
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, * a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, * jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. *
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? * Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, * a w znaku chleba z nami pozostałeś *
i dla nas zawsze masz otwarte Serce, * bo Ty do końca nas umiłowałeś.
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 tylko cząstkowe. * Teraz trwają wiara,
nadzieja i miłość, * z nich zaś największa jest miłość!
UBI CARITAS ET AMOR, ubi caritas, Deus ibi est
(Gdzie jest miłość i dobroć, Gdzie jest miłość, tam jest Bóg)

WITAJ, POKARMIE, w którym niezmierzony * nieba i ziemi Twórca jest zamkniony, *
witaj, Napoju zupełnie gaszący * umysł pragnący.
2. Witaj, Krynico wszystkiego dobrego, * gdy bowiem w sobie masz Boga samego, *
z Nim ludziom wszystkie Jego wszechmocności * niesiesz godności.
3. Witaj, z niebiosów Manno padająca, * rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca: *
wszystko na świecie co tylko smakuje, * w tym się znajduje.
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.
SŁAW, JĘZYKU, TAJEMNICĘ * Ciała i najdroższej Krwi, * którą, jako łask krynicę, *
wylał 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 Bożą mową * 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.
SŁAWCIE, USTA, CIAŁO PANA, * tajemnicę pełną chwał, * i Krew, źródło łask bez miana, *
którą w okup dusz i ciał * Syn Tej, co jest Nieskalana, * Król narodów przelać chciał.
2. Nam On dany, nam zrodzony * z Panny czystej, niby kwiat, * gdy na ludzkich serc
zagony, * ziarno słowa rzucił w świat, * w sposób iście niezgłębiony * zamknął okres
ziemskich lat!
3. Gdy ostatnia noc nastawa, * po wieczerzy z braćmi współ, * którą odbył według prawa,
* z przepisanych mięs i ziół, * siebie sam Dwunastom dawa * ręką swą na Boży stół!
4. Słowo Ciało chleb w ofierze * słowem w Ciało zmienia nam: * z wina Krew się Pańska
bierze * chociaż zmysł nie sięga tam; * sercom, żądnym prawdy szczerze, * wiary głos
wystarcza sam!
5. Więc Sakrament takiej miary * wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią: * niech ustąpi Obrzęd
Stary * przed Nowego Prawa Krwią: * niech dopełni światło wiary * zmysłów niemoc
mocą swą!
6. Rodzicowi bijmy czołem, * zrodzonemu hymn niech brzmi * w pieniu wdzięcznym
i wesołym * moc Im, hołd po wszystkie dni: * pochodzący z Obu społem * w równej
niechaj będzie czci.

ACH, MÓJ JEZU, JAK TY KLĘCZYSZ, * w Ogrojcu zakrwawiony! * Tam Cię anioł w smutku
cieszył, * skąd był świat pocieszony.
Ref. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, * przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, * bo Cię
kocham serdecznie.
2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze * do słupa przywiązany, * za tak ciężkie grzechy nasze *
okrutnie biczowany.
3. Ach, mój Jezu, co za boleść * cierpisz w ostrej koronie, * twarz najświętsza
zakrwawiona, * głowa wszystka w krwi tonie.
4. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz * na Górę Kalwaryjską, * trzykroć pod ciężarem krzyża *
upadasz bardzo ciężko.
5. A gdy, mój najmilszy Jezu, * na krzyżu już umierasz, * dajesz ducha w Ojca ręce, *
grzesznym niebo otwierasz.
6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, * że już umierać trzeba, * wspomnij na swą gorzką
mękę, * nie chciej zawierać nieba.
ADORAMUS TE, CHRISTE, benedicimus Tibi, Quia per crucem tuam redemisti mundum.
(Chwalimy Cię Chryste i błogosławimy Ciebie, który przez krzyż swój zbawiłeś świat)
DOBRANOC, GŁOWO ŚWIĘTA Jezusa mojego, *
Któraś była zraniona do mózgu samego.
Ref. Dobranoc, Kwiecie różany, * dobranoc, Jezu kochany, 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.

JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY, * o Baranku tak cierpliwy, * wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż
ręce swoje, * gładząc, gładząc nieprawości moje.
2. Płacz Go, człowiecze mizerny, * patrząc, jak jest miłosierny; * Jezus, Jezus na krzyżu
umiera, * słońce, słońce jasność swą zawiera.
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, * zwisła Mu na piersi głowa; * Matka, Matka pod Nim
frasobliwa, * stoi, stoi z żalu ledwie żywa.
4. Zasłona się potargała, * ziemia rwie się, ryczy skała; * setnik, setnik woła: Syn to Boży!
* Tłuszcza, tłuszcza, wierząc w proch się korzy.
5. Na koniec Mu bok przebito, * krew płynie z wodą obfito; * żal nasz, żal nasz dziś
wyznajem łzami, * Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!
JEZU, TYŚ CAŁY KRWIĄ ZBROCZONY, * dla nas na krzyżu tak umęczony. * Stopy przebite
i ręce święte, * głowa schylona, oczy zamknięte.
2. Serce Twe włócznią jest zranione, * dla wszystkich ludzi wskroś otworzone. * W sercu
Twym ukryj też serce moje. i niechaj będzie na zawsze Twoje.
KRÓLA WZNOSZĄ SIĘ ZNAMIONA, * tajemnica krzyża błyska, * na nim Życie śmiercią
kona, * lecz z tej śmierci życie tryska.
2. Poranione ostrzem srogim * włóczni, co Mu bok przeszywa, * aby nas pojednać
z Bogiem, * krwią i wodą hojnie spływa.
3. Już się spełnia wieczne słowo * pieśni, co ją Dawid śpiewa, * głośną na świat cały
mową, * oto Bóg królował z drzewa.
4. Drzewo piękne i świetlane, * zdobne w cną purpurę Króla, * z dostojnego pnia
wybrane, * święte członki niech otula.
KRZYŻU CHRYSTUSA, BĄDŹŻE POCHWALONY, * na wieczne czasy, bądźże pozdrowiony; *
gdzie Bóg, Król świata całego * dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony; *
ta sama krew cię skropiła, * która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony; *
z ciebie moc płynie i męstwo, * w tobie jest nasze zwycięstwo.

KRZYŻU ŚWIĘTY, NADE WSZYSTKO * drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie
takie nie jest, * jedno na którym 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 lekkuchno 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 wypływała.
4. W jasełkach leżąc, gdy płakał, * już tam był wszystko oglądał, * iż tak haniebnie umrzeć
miał, * gdy wszystek świat odkupić chciał. *
W on czas między zwierzętami, * a teraz między łotrami.
5. Niesłychanać to jest dobroć * za kogo na krzyżu umrzeć! * Któż to może dzisiaj
zdziałać? * Za kogo swoją duszę dać? *
Sam to Pan Jezus wykonał, * bo nas wiernie umiłował.
6. Nędzne by to serce było, * co by dziś nie zapłakało, * widząc Stworzyciela swego *
na krzyżu zawieszonego, * na słońcu upieczonego * Baranka wielkanocnego.
LUDU, MÓJ LUDU, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? *
1. Jam cię wyzwolił z mocy faraona, *
a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
2. Ludu, mój ludu… Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, *
tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.
3. Ludu, mój ludu… Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, *
a tyś Mnie octem poił, swego Pana.
4. Ludu, mój ludu… Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, *
a tyś Mnie wydał na ubiczowanie.
5. Ludu, mój ludu… Jam faraona dał w odmęt bałwanów, *
a tyś Mnie wydał książętom kapłanów.
6. Ludu, mój ludu… Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, *
a tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.
7. Ludu, mój ludu… Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, *
tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.
8. Ludu, mój ludu… Jam ciebie karmił manny rozkoszami, *
tyś Mi odpłacił policzkowaniami.
9. Ludu, mój ludu… Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, *
a tyś Mnie poił goryczą żółciową.
10. Ludu, mój ludu… Jam dał, że zbici Chanaan królowie, *
a ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.
11. Ludu, mój ludu… Jam ci dał berło Judzie powierzone, *
a tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.
12. Ludu, mój ludu… Jam cię wywyższył między narodami, *
tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.

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. Oto Boski Zbawca * zamki śmierci skruszył, *
Zburzył straszne odrzwia, * duszom życie zwrócił.
4. Zmiażdżył władzę czarta * mocą Bóstwa swego *
I ujarzmił pychę * wroga piekielnego.
PŁACZCIE, ANIELI, płaczcie, duchy święte, * radość wam dzisiaj i wesele wzięte; *
płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie * Króla waszego i Boga na niebie.
2. Płacz, jasne słońce, płacz, koło miesięczne; * zalejcie, gwiazdy, światła swoje wdzięczne;
* Płaczcie, promienie z nieba wywieszone, * wasze przedniejsze światło zagaszone.
3. Płaczcie, obłoki, płaczcie, chmury dżdżyste, * łzy zamiast rosy wylejcie rzęsiste. *
Pan już nie żyje, co rękami swymi * was porozpinał nad okręgiem ziemi.
4. Płacz i ty, ziemio, którą człowiekowi * Bóg oddał w darze, jak swemu Synowi; *
Ten, który niegdyś powstał z mułu Twego, * dziś ukrzyżował Stworzyciela swego.
5. Płaczcie, pagórki, góry i doliny, * płaczcie, zwierzęta, ptaki i rośliny; *
Zapłońcie wstydem, zalejcie się łzami, * bo król wasz zabił Króla nad królami.
6. A na ostatek zapłacz, ty, człowiecze! * To przez twe zbrodnie krew z Chrystusa ciecze;
* dla ciebie umarł Syn Boga jedyny, * by cię wybawić z grzechów twoich winy.
ŚWIĘTOŚĆ KRZYŻA ROZPAMIĘTUJ, * Któryś obrał drogę świętą * Serce mu nakłaniaj.
2. Rozpamiętuj Krzyża dary, *W Krzyżu myślą toń bez miary, * Bez opamiętania.
3. Czy spoczywasz, czy pracujesz, * Lub się śmiejesz, lub frasujesz, * Ból, czy radość w Tobie.
4. W pożegnaniu czy w witaniu, * W wywyższaniu i w karaniu * Krzyża dzierż się w sobie.
5. Krzyż w wszelakiej przeciwności, * W uciśnieniu, w doli gorzkiej * Niezawodny lekarz.
6. Krzyż w dopustach kar i biczów * Zbożnej duszy jest słodyczą * I ucieczką człeka.
7. Krzyż jest bramą w raj zamknięty, * Której chór zawierzył świętych, * Zmógłszy wszystkie trudy.
8. Krzyż jest świata uleczeniem, * Dobroć Boża nad stworzeniem * Przezeń czyni cuda.
9. Krzyż ci dusznym jest zbawieniem * Prawdy blaskiem i jaśnieniem * I serca słodkością.
10. Krzyż żywotem wybawionych, * Skarbem udoskonalonych, * Chlubą i radością.
11. Krzyż zwierciadłem cnót skutecznym, * Prawdą, drogą chwały wiecznej, * Wierzących opoką.
12. Krzyż pociechą, chwałą, duszą, * Tych, co w swe zbawienie tuszą * I onych tęsknotą.
13. Krzyż jest drzewo drzew wsławione, * Krwią Chrystusa poświęcone, * Owoc na nim tuczny.

ŚWIĘTY BOŻE! * Święty Mocny! * Święty Nieśmiertelny! * Zmiłuj się nad nami! (3 x)
1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, * wybaw nas Panie! (3 x)
2. Od nagłej i niespodziewanej śmierci * zachowaj nas, Panie! (3 x)
3. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, * wysłuchaj nas, Panie! (3 x)

TAK BOWIEM BÓG umiłował świat, * że Syna swego nam dał, * aby każdy, kto w Niego
wierzy, * miał życie wieczne.
W KRZYŻU CIERPIENIE, w krzyżu zbawienie, * w krzyżu miłości nauka. * Kto Ciebie, Boże,
raz pojąć może, * ten nic nie pragnie, ni szuka.
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda * dla duszy smutkiem zmroczonej. * Kto krzyż
odgadnie, ten nie upadnie * w boleści sercu zadanej.
3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie * serce ci na wskroś przepali, * gdy grom się zbliża,
pośpiesz do krzyża, * On ciebie wesprze, ocali.
4. Gdy cię skrzywdzono albo zraniono, * lub serce czyjeś zawiodło, * o, nie rozpaczaj,
módl się, przebaczaj, * krzyż niech ci stanie za godło.
WISI NA KRZYŻU Pan, Stwórca nieba; * płakać za grzechy, człowiecze, potrzeba; *
Ach, ach, na krzyżu umiera, * Jezus oczy swe zawiera!
2. Najświętsze członki i wszystko ciało * okrutnie zbite na krzyżu wisiało. *
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze, * z boku krew Jezusa ciecze!
3. Ostrą koroną skronie zranione, * język zapiekły i usta spragnione. *
Ach, ach, dla mojej swawoli * Jezus umiera i boli!
4. Woła i kona, łzy z oczu leje, * pod krzyżem Matka Bolesna truchleje. *
Ach, ach, sprośne złości moje * sprawiły te niepokoje!
5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj. * Życia świętego dobry sposób podaj. *
Ach, ach, tu kres złości moich, * przy nogach przybitych Twoich!
WITAJ GŁOWO OKRWAWIONA, * cierniem wkoło uwieńczona, * Utrapiona, poraniona, *
Rózgą krwawo posieczona, * Oplwana bezbożnie.
2. Witaj, której twarz kochana * Odmieniona, w brudzie, w ranach, * Odmieniwszy świat
piękności * Pełna takiej jest bladości, * Że się niebo trwoży.
3. Wszystka Cię już moc żywota * Opuściła - nie dziwota * Śmierć już widać w twem
spojrzeniu * Cały zwisasz w rozmodleniu, * Męką wyniszczony.
4. W tej męczarni, którejś doznał, * Obyś mnie Pasterzu poznał! * z Twoich warg miód
piłem święty, * Miód wraz z mlekiem zaczerpnięty * Ponad wszystko słodszy.
5. Skoro i mnie śmierć pomoże, * Nie bądź wtedy z dala, Boże! * W straszny ony czas
konania * Przybądź Jezu bez zwlekania * i broń mnie z pobliża.
6. Gdy mi każesz odejść kiedy * Jezu Chryste zjaw się wtedy * Oblubieńcze żalu godny *
Ukaż mi się Sam, pogodny * W zbawczym drzewie Kryża

ZAWITAJ, UKRZYŻOWANY, * Jezu Chryste przez Twe rany, *
Królu na niebie, * prosimy Ciebie, * ratuj nas w każdej potrzebie.
2. Zawitaj, Ukrzyżowany, * całujem Twe święte rany; *
Przebite ręce, * nogi w Twej męce, * miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany, * biczmi srodze skatowany; *
Zorane boki, * krwawe potoki, * wynieścież nas nad obłoki.
4. Zawitaj, Ukrzyżowany, * cierniem ukoronowany; *
W takiej koronie, * zbolałe skronie, * miejcież nas w swojej obronie.
5. Zawitaj, Ukrzyżowany, * ciężkim krzyżem zmordowany; *
Rano w ramieniu, * z niej krwi strumieniu, * podźwignij nas ku zbawieniu.

ALLELUJA! BIJĄ DZWONY, * głosząc w świata wszystkie strony, * że zmartwychwstał Pan.
Ref: Alleluja, alleluja, alleluja.
2. Biją długo i radośnie, * że aż w piersiach serce rośnie, * tryumf prawdzie dan.
3. W majestacie Boskiej chwały * idzie Chrystus Zmartwychwstały * między uczniów
swych.
4. Dzień wesoły nam dziś nastał, * Pan po męce zmartwychpowstał, * płynie pieśni ton:
5. Każda dusza rozśpiewana * wielbi głośno swego Pana, * a wtóruje dzwon!
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!
1. 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 już niewoli stan. Alleluja.
3. W ten święty łask i chwały dzień * niech płynie zew radosnych pień, *
Iż serca ujrzą chwały cień. Alleluja.
CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ, * zwycięstwo otrzymał, * bo zburzył śmierć srogą *
swoją śmiercią drogą! Alleluja!
2. o Chryste, nasz Panie! * Przez Twe zmartwychwstanie * daj nam z grzechów powstać,
* łaski Twojej dostać. * Alleluja.
3. A gdy żywot minie, * daj w wiecznej krainie * widzieć Ojca swego, * Boga
Wszechmocnego. * Alleluja.

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, 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!
7. Jezusa szukacie? * Tu Go nie znajdziecie; * wstał-ci z martwych, grób pusty. *
Oto złożone chusty. * Alleluja!
8. Łukasz z Kleofasem, * obaj jednym czasem * szli do miasta Emaus, *
Spotkał-ci ich Pan Jezus. * Alleluja!
9. Bądźmy więc weseli * jak w niebie anieli; * czegośmy pożądali, *
Tegośmy doczekali. * Alleluja!
CHRZEŚCIJANIE KLASZCZCIE W DŁONIE, Alleluja! *
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Książę śmierci w hańbie tonie! Chrystus włada wraz, *
Przed zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas.
2. Starłszy w proch szatana rogi, Alleluja! * Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Złupił piekieł chciwe progi, wywiódł dusze z mąk, * Hufiec ich anielski mnogi odprowadzał stąd.
3. Złość na wędę ułowiona, Alleluja! * Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał, Alleluja!
Kiedy ciałem utuczona z krwi czerpała sił, * Padła Bogiem porażona, co się w ciele krył.
4. Wzięty w jeństwo duch otchłani! Alleluja! * Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Idą z piekieł zratowani do niebieskich drzwi, *
Pieśnią, psalmem, hosannami, niebo, ziemia brzmi.
5. Bogu Ojcu chwałę głoście! Alleluja! * Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Przed tron Zbawcy pienia wznoście, proście Chrysta łask, *
A Duchowi cześć niech rośnie jedna w każdy czas.

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 zabrzmi 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.
Najwyższemu Panu chwała, alleluja, alleluja
1. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoje do nas przybycie.
Za Ciało, którym nas karmisz, za Kościół, którym jesteśmy! * Alleluja!
2. Dzięki składamy za wszechświat nigdy nieogarniony,
Za ziemię, nasze mieszkanie, za światło, wodę i życie. * Alleluja!
3. Bądź uwielbiony nasz Boże za twórczą pracę człowieka,
Za miłość, która nas łączy, za piękno, dobro i prawdę. * Alleluja!
4. Dzięki składamy, Panie, za dzieło naszego zbawienia,
Za to, że stałeś się Ciałem, za Twoje życie, naukę i cuda. * Alleluja!
5. Bądź uwielbiony, Panie, za Krzyż, na którym skonałeś
Za Zmartwychwstanie Twoje, za Ducha, którego nam dałeś. * Alleluja!

NIE ZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA, * chociaż przeszedł przez je wrota; *
rozerwała grobu pęta * ręka święta. Alleluja!
2. Twój, Adamie, dług spłacony, * okup ludzki dokończony; *
wejdziesz 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!
OTO JEST DZIEŃ, KTÓRY DAŁ NAM PAN, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja, Alleluja!
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, * Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem, * Boże chwały wielkiej.
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni, * Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry, * Boże Stworzycielu.
3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym, * Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody, * Boże Ocalenia.
4. Panie kapłanów, królów i proroków, * Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach, * Boże Miłosierny.
5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą, * Dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
W Nim okazałeś głębię swej miłości, * Boże Odkupienia.
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.
2. W swej miłości wiekuistej * On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste * Chrystus Kapłan ofiaruje.
3. na drzwi świętą krwią skropione * Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone, * Wrogów w nurtach swych pożera.
4. Już nam paschą Tyś, jest Chryste, * Wielkanocną też Ofiarą,
Tyś przaśniki nasze czyste * Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
5. O, Ofiaro niebios święta, * Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta, * Wieniec życia nam zdobywasz.
6. Chrystus piekło pogromiwszy * Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy * Króla mroków w więzy wtłacza.
7. Byś nam wiecznie Jezu drogi * Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu, śmierci srogiej, * Odrodzonych Twą miłością.
8. Chwała Ojcu i Synowi, * Który z martwych żywy wstaje
I świętemu też Duchowi * Niech na wieki nie ustaje.

OTRZYJCIE JUŻ ŁZY, PŁACZĄCY, * żale z serca wyzujcie. * Wszyscy w Chrystusa wierzący *
weselcie się, radujcie, * bo zmartwychwstał samowładnie, * jak przepowiedział
dokładnie.
Ref. 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.
3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, * wyższy nad wszystkie twory, * wstaje z grobu, kruszy
mury, * nie zna żadnej zapory. * Zdjęta trwogą straż upada * i prawie sobą nie włada.
PAN ZMARTWYCHWSTAŁ i JEST z NAMI, * alleluja, alleluja! * Głośmy razem z aniołami:
* alleluja, alleluja! * Tryumfuje Boży Syn! * Alleluja, alleluja. * Nieba śpiew podejmij,
ziemio, * alleluja, alleluja!
2. Darem zbawczej swej miłości, * alleluja, alleluja. * Zburzył wszelki mur wrogości, *
alleluja, alleluja. * Chrystus Pan pokonał śmierć, * alleluja, alleluja. * i otworzył nam
niebiosa, * alleluja, alleluja.
3. Żyje znowu nasz Król chwały, * alleluja, alleluja. * Który za nas dał się cały, * alleluja,
alleluja. * Gdzież, o śmierci, oścień twój? * Alleluja, alleluja. * Gdzież, o grobie, twe
zwycięstwo? * Alleluja, alleluja.
4. Tam, gdzie głową On wszystkiego, * alleluja, alleluja,* postępujmy w ślady Jego, *
alleluja, alleluja. * Powstaniemy razem z Nim, * alleluja, alleluja, * z krzyża, grobu
i ciemności, * alleluja, alleluja.
5. Chryste, nasze zmartwychwstanie, * alleluja, alleluja, * nieba, ziemi wieczny Panie, *
alleluja, alleluja, * w dniu tryumfu Twego cześć, * alleluja, alleluja, * Tobie, Ojcu
i Duchowi, * alleluja, alleluja.
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!
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!

WSTAŁ PAN CHRYSTUS Z MARTWYCH NINIE, * alleluja, alleluja! *
Uweselił lud swój mile, * alleluja, alleluja!
2. Nie żałował życia swego, * alleluja, alleluja! *
Dla człowieka mizernego, * alleluja, alleluja!
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!
ZMARTWYCHWSTAŁ CHRYSTUS KRÓL, zakrólował nasz Bóg,
Śmiercią zwyciężył śmierć, życie nam dał na wieki.
1. Zmartwychwstał Chrystus Król, cieszcie się ludy
Życie przemogło śmierć, drzewo otchłanie * Kyrie eleison
2. Staje się kamień ów wrogom wzgardzony.
Wielką nasz Jezus-Bóg świata zagadką * Kyrie eleison
3. Czemuż narody rwą? Niech błąd upadnie.
Wielką nasz Jezus-Bóg świata zagadką * Kyrie eleison
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN /3X/ - ALLELUJA!
Alleluja /3x/ - zmartwychwstał Pan.
1. o śmierci, gdzie jesteś, o śmierci? * Gdzie jest moja śmierć? *
Gdzie jest jej zwycięstwo?
2. Radujmy się, radujmy się bracia, * Jeśli dzisiaj się miłujemy, *
To dlatego, że On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu, * Który nas prowadzi do Królestwa, * Gdzie się miłością żyje.
4. Jeśli z Nim umieramy, * z Nim też żyć będziemy, * z Nim śpiewać będziemy. 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 pusty został, * Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * gdy Pan Zbawiciel tryumfuje 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!

