
Wielki Czwartek 

 

Nadeszła Ojcze godzina moja, 

otocz mnie chwałą, bym wielbił Cię, 

Bym Twoją mocą dał życie na wieki, – 

tym, których Ojcze, oddałeś mi. 
 

Twe Imię, Ojcze, im objawiłem, 

To Twoje dzieci, któreś mi dał, 

a oni wierzą we wszystkie Twe słowa, 

za nimi proszę abyś ich strzegł. 
 

Świat jest im wrogiem, bo nie zna Ciebie, 

jak mnie posłałeś, posyłam ich, – 

uświęć ich w prawdzie – Twe słowo jest Prawdą 

za nich w ofierze poświęcam się. 
 

Niech będą jedno jak my jesteśmy, 

Ja, Ojcze, w Tobie, a we mnie Ty 

aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, – 

Że Ty ich kochasz, jak kochasz mnie. 
 

Chcę także Ojcze, których mi dałeś, 

zabrać ze sobą do chwały Twej. 

niechaj zobaczą, jak bardzo mnie kochasz, – 

by szczęście nasze mieszkało w nich. 

 

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. 
 

Gdzie miłość wzajemna… 
 

2. Skoro się wszyscy tu gromadzimy –  

 strzeżmy się tego, co nas rozdziela. 

 Niech ustaną wszystkie gniewy i spory  

 a pośrodku nas niech będzie Chrystus. 
 

Gdzie miłość wzajemna… 
 

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. 
 

Gdzie miłość wzajemna… 

 

1. 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. 

 

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 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. 

  



Wielki Piątek 

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – 

zmiłuj się nad nami.   (3 razy) 

 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, 

Panie.    (3 razy) 

 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci – zachowaj nas, 

Panie.   (3 razy) 

 

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy – wysłuchaj nas, 

Panie.   (3 razy) 

 

1. 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. 

 

5. O szczęśliwe, bo ramiony 

 Dzierżąc, waży Boskie Ciało, 

 Okup świata zawieszony, 

 I łup piekłu odebrano. 

 

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony, 

 O nadziejo ty jedyna! 

 Dobrym łaski pomnóż plony, 

 Z grzesznych niech się zmyje wina. 

 

7. Trójco źródłem, coś żywota, 

 Ciebie świat niech sławi cały, 

 Przez Krzyż święty otwórz wrota, 

 Do zwycięstwa i do chwały. 

 

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... 

 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. 

 

7. Ludu mój ludu... 

 Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, 

 tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. 

 

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. 

 

1. 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! 

 

1. 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 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 wypływała. 

 



1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win, 

   Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn 

 miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, 

 W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać 

 Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram 

 tam przygarniesz nas do siebie. 

 

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg 

 Tyś jest moją drogą, najpiękniejsza z dróg 

 To jest moją prawdą, co oświeca mnie 

 Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie 

 Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz 

 Bo Ty Panie jesteś ze mną. 

 

3. Tyś jest moja siłą, w Tobie moja moc 

 Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc 

 Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża los, 

 Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń 

 Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat 

 i nic złego mnie nie spotka. 

 

4. Tobie Boże miłość, wiarę swoją dam 

 W Tobie Synu Boży ufność swoją mam 

 Duchu Święty Boże w serce moje zstąp 

 I miłość Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb 

 W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar   

 Daj mi stać się Bożą rolą 

 

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.  

 

  Odszedł Pasterz nasz… 
 

3. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,  

 zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.  

 

  Odszedł Pasterz nasz… 
 

4. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego, 

 i ujarzmił pychę wroga piekielnego. 

 

  Odszedł Pasterz nasz… 
  



Wielka Sobota 

 

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. 
 

  Cała ziemio… 
 

2. Pan okazał swoje zbawienie, 

 Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość, 

 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją, 

 Dla domu Izraela. 
 

  Cała ziemio… 
 

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi  

 zbawienie Boga naszego. 

 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 

 Cieszcie się, weselcie i grajcie. 
 

  Cała ziemio… 
 

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. 
 

  Cała ziemio… 
 

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. 
 

  Cała ziemio… 

 

Oto są baranki młode, 

oto ci, co zawołali alleluja! 

Dopiero przyszli do zdrojów, 

światłością się napełnili,   

Alleluja, alleluja! 
  

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. 
 

 Oto są baranki młode… 
  

Na drzwi świętą Krwią skropione 

Anioł mściciel z lękiem wziera, 

Pędzi morze rozdzielone, 

Wrogów w nurtach swych pożera. 

 Już nam Paschą Tyś jest Chryste, 

 Wielkanocną też ofiarą, 

 Tyś Przaśniki nasze czyste  

 Dla dusz prostych z szczerą wiarą. 
 

 Oto są baranki młode… 
  

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. 
 

 Oto są baranki młode… 
  

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. 
 

 Oto są baranki młode… 

 

Zbudź się, który śpisz spętany w Otchłani, 

Powstań, wyjdźmy stąd, Jam życiem umarłych, 

Chcę ciebie odnaleźć jak zaginioną owcę. 

Niechaj zajaśnieje ci światło me. 

 

1. Ja, który jestem ponad niebiosami, 

 przyszedłem na ziemię, stałem się sługą. 

 Wydany Żydom w ogrodzie oliwnym, 

 dla ciebie w ogrodzie ukrzyżowany. 

 

  Zbudź się… 
 

2. Przypatrz się twarzy dla ciebie oplutej, 

 Bym w ciebie ducha tchniętego przywrócił. 

 Na mym obliczu ślady uderzeń, 

 By na twym obliczu wrócił mój obraz. 
 

3. Srodze mój grzbiet przeorany razami, 

 by ciężar grzechów z twoich ramion zdjąć. 

 Ręce tak mocno przybite do drzewa, 

 Bo wyciągnąłeś do drzewa rękę swą. 
 

4. Na drzewie krzyża snem śmierci zasnąłem. 

 Ma rana uzdrawia zranienie twoje. 

 Sen śmierci mej ze snu Otchłani budzi. 

 Cios włócznią łamie włócznię przeciw tobie. 
 

5. Ja nie do raju już ciebie wprowadzę, 

 Lecz na tron niebiański. Powstań, pójdźmy stąd. 

 Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie. 

 Ja jestem życiem, tobie się oddaję. 

  



Wielkanoc 

 

1. 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 roście jedna w każdy czas. 

 

 

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. 

 

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,  

 blaskiem jaśnieje noc  

Nie umrę, nie, lecz będę żył,  

Pan okazał swą moc 

Krzyż to jest brama Pana,  

 jeśli chcesz przez nią wejdź 

Zbliżmy się do ołtarza,  

Bogu oddajmy cześć. 

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska  

 Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku  

 Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić 

 Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić. 

 

 Zmartwychwstał Pan i żyje dziś… 
 

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom 

 Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał  

  gdy mnie popchnięto 

 Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć? 

 Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. 

 

 Zmartwychwstał Pan i żyje dziś… 
 

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. 
 

 Zmartwychwstał Pan i żyje dziś… 
 

 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
 

1. Niech zabrzmi, Panu, chwała w niebiosach, 

 Na wysokościach cześć niech oddadzą! 

 Wielbijcie, Pana, Duchy Niebieskie, 

 Wielbijcie, Pana, Jego zastępy! 
 

  Alleluja… 
 

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana, 

 Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana, 

 Niebiosa niebios, wielbijcie Pana, 

 Wody podniebne, wielbijcie Pana! 
 

  Alleluja… 
 

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana. 

 Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko, 

 Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, 

 Niechaj na wieki brzmi Jego chwała! 
 

  Alleluja… 
 

4. On daje siłę swemu ludowi, 

 Z prochu podnosi swoich przyjaciół, 

 Jest Bogiem bliskim dla Izraela, 

 Swoich wybranych On sam umacnia. 
 

  Alleluja… 
 

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, 

 Jego Synowi, który jest Panem, 

 Duchowi, który w nas zamieszkuje, 

 Przez wszystkie wieki wieków. Amen! 

 

  Alleluja… 

 


