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WIELKI CZWARTEK 

 

Kochajmy Pana 

1. Kochajmy Pana, bo serce Jego, 

Żąda i pragnie serca naszego. 

Dla nas Mu włócznią rana zadana, 

Kochajmy Pana, kochajmy Pana. 

2. O pójdź do Niego, wszystko stworzenie, 

Sercu Jezusa złóż dziękczynienie, 

I twoje przed Nim zegnij kolana, 

Kochajmy Pana, kochajmy Pana. 

2. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, 

Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy, 

Nad śnieg zbieleje dusza zmazana, 

Kochajmy Pana, kochajmy Pana. 

 

Kyrie Eleison 

Kyrie eleison x3; Christe eleison x2; Kyrie eleison x3 

 

Gdzie miłość wzajemna i dobroć  

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

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusaweselmy się w Nim i radujmy. 

2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga i czystym sercem miłujmy się nawzajem. 

3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy - strzeżmy siętego, co nas rozdziela. 

4. Niech ustaną gniewy i spory a pośrodku nas niech będzie Chrystus. 

 

Zbliżam się w pokorze 

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. 

 

Duszo Chrystusowa 

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój 

mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry 

Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od 

złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z 

świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen. 

 

Sław języku tajemnicę 

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 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 

od po wszystkie nieśmy dni 

niech podaje wiek wiekowi 

hymn tryumfu dzięki czci 

a równemu Im Duchowi niechaj 

wieczna chwała brzmi. Amen. 

 

WIELKI PIĄTEK 

 

Ludu mój ludu 

1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? 

W czemem zasmucił, albo w czem zawinił? 

Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, 

A tyś przyrządził krzyż na me ramiona. 
 

2. Ludu mój ludu, i t. d. 

Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, 

Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. 
 

3. Ludu mój ludu, i t. d. 

Jam ciebie szczepił winnico wybrana, 

A tyś mnie octem poił swego Pana. 
 

4. Ludu mój ludu, i t. d. 

Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, 

A tyś mnie wydał na ubiczowanie. 
 

 



5. Ludu mój ludu, i t. d. 

Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, 

A tyś mnie wydał xiążętom kapłanów. 

 

6. Ludu mój ludu, i t. d. 

Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, 

A tyś mi włócznią bok otworzył srogą. 
 

7. Ludu mój ludu, i t. d. 

Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, 

Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. 

 

Krzyżu Święty 

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 wypłynęła. 

 

Witaj pokarmie 

 

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 

 

WIELKA SOBOTA 

 

Otrzyjcie już łzy płaczący 

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 

 

Chrystus zmartwychwstan jest 

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!  



6. Gdy nad grobem stały, rzekł im Anioł biały:  

Nie bójcie się, Maryje,zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. 

 

Oto jest dzień 

Ref. 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. 
 

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie, 

Krwi swej purpurą przywrócił nam życie, 

dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu, 

Boże Zmartwychwstania. 
 

7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu, 

razem z Twym Synem i Duchem płomiennym, 

sława niech będzie, cześć i dziękczynienie, 

Boże zawsze wierny. 

 



Te Deum 

Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 
 

Tobie wszyscy Aniołowie, 

Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie, 

ślą wieczystej pieśni głosy. 
 

Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, 

Majestatu Twojej sławy. 
 

Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały. 
 

Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 
 

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna Słowo wiekuiste, 

Z Duchem wszechświat wielbi cały, 

Królem chwały Tyś, o Chryste. 

 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem. 
 

Tyś pokruszył śmierci wrota; 

starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota, 

otworzyłeś wiernym sobie. 
 

Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 



przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 
 

Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 

Drogiej swojej Krwi strugami. 
 

Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje. 
 

Rządź je, broń po wszystkie lata, 

prowadź w niebios błogie bramy, 

My w dzień każdy, Władco świata, 

Imię Twoje wysławiamy. 
 

Po wiek wieków nie ustanie, 

Pieśń, co sławi Twoje czyny, 

O w dniu onym racz nas Panie 

od wszelakiej ustrzec winy. 
 

Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

Nie zawstydzę się na wieki. 

 

Wesoły nam dzień dziś nastał 

Wesoły nam dziś dzień nastał, 

Którego z nas każdy żądał, 

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. 

Alleluja, Alleluja. 
 

Król niebieski knam zawitał, 

Jako śliczny kwiat zakwitał, 

Po śmierci się nam pokazał. Allel. Allel. 
 

Piekielne mocy zwojował, 

Nieprzyjaciele podeptał, 

Nad nędznemi się zmiłował. Allel. Allel. 
 

Do trzeciego dnia tam mieszkał, 



Ojce święte tam pocieszał, 

Potem im za sobą kazał. Allel. Allel. 

Którzy w otchłaniach mieszkali, 

Płaczliwie tam zawołali, 

Gdy Zbawiciela ujrzeli. Allel. Allel. 
 

Zawitaj przybywający! 

Boże Synu wszechmogący, 

Wybaw nas z piekielnej mocy. Allel. Allel. 
 

Wielkie tam wesele mieli, 

Gdy Zbawiciela ujrzeli, 

Którego zdawna żądali. Allel. Allel. 

 

Zwycięzca śmierci 

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatanaWychodzi z grobu dnia trzeciego z ranaNaród niewierny 

trwoży się przestraszaNa cud Jonasza - Alleluja! 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;Patrzcie mówi 

im, grób ten próżny został,Pan zmartwychpowstał". Alleluja! 

3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.Ojcu swojemu 

już uczynił zadość,Nam niesie radość. Alleluja! 

 


