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ANTYFONY DO PSALMÓW 
 

NIEDZIELA 

JUTRZNIA 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

On zstąpił, On również wstąpił. Ten, którego posłał nam Ojciec, Alleluja! 
 

WTOREK 

JUTRZNIA 

Dla naszej radości zmartwychwstałeś! A noc tak jak dzień jaśnieje! 
 

PSALM UWIELBIENIA 

Tak jak powiedział, Alleluja! Pan nasz zmartwychwstał, Alleluja! Wstąpił do 
swojej chwały, Alleluja! 
 

OFICJUM POŁUDNIOWE 

Naszą pieśnią chwalmy śmierci zwycięzcę, Alleluja! 
 
NIESZPORY 

Bóg, Ojciec nasz, uczynił Jezusa Panem, z martwych wskrzeszając Go, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, posadził Go po swej prawicy w niebie.  

 

ŚRODA 

JUTRZNIA 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! Tyś ban objawił swoją chwałę w 
Twoim umiłowanym Synu. 

 

PSALM UWIELBIENIA 

Chrystus Pan z grobu powstał, do miejsca spoczynku Jego wejdźmy z Nim! 
 

OFICJUM POŁUDNIOWE 

Nie bójcie się Jam zwyciężył świat, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

W głębinach śmierci Pan nasz czuwał, oto podniósł się, jutrzenka zbawienia.   
 

CZWARTEK 

JUTRZNIA 

Chryste Zwycięzco Tyś Królestwo Twe założył. Alleluja, Alleluja! 
 

PSALM UWIELBIENIA 

Ręką swą, Pan podniósł mnie, wybawił mnie, bo miłuje mnie. Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja! 
 

OFICJUM POŁUDNIOWE 

On króluje przez miłość, Zbawca swego ludu, Alleluja!  
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NIESZPORY 

Jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, wezwanym przez Boga z 
ciemności do Jego przedziwnej światłości. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.   

 

PIĄTEK 

JUTRZNIA 

Drzewo Życia zasadzone na Kalwarii, Alleluja, Alleluja! Z Krzyża Pana płyną 
rzeki wody żywej. 

 

PSALM UWIELBIENIA 

Panie zmartwychwstały! Kapłanie na wieki! Wstawiaj się za nami, gdyż Ty nas 
zbawiłeś na ołtarzu Krzyża. 

 

OFICJUM POŁUDNIOWE 

Przez cierpienia swej męki Syn Boży nauczył się posłuszeństwa. On źródłem 
życia dla nas jest, Alleluja! 

 

NIESZPORY 

Chrystus Zmartwychwstały, Alleluja! Pokój daje swemu ludowi, Alleluja!  
 

SOBOTA 

JUTRZNIA 

O Panie zmartwychwstały Tyś jest światłością, która świat oświeca, Alleluja, 
Alleluja! 

 

PSALM UWIELBIENIA 

Bóg Go uczynił sędzią wszystkich, Alleluja! 
 

OFICJUM POŁUDNIOWE 

On zmartwychwstał, Ten, któregoście przebodli, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Jego światłość lśni, Alleluja! Ponad ludem 
odkupionym Jego Krwią, Alleluja!  

 

ANTYFONY DO PSALMU 119 
I 

Szczęśliwi szukający twego Słowa całym sercem. 
II 

Bądź błogosławion Panie! Radością moją jest Słowo Twe! 
III 

Otwórz me oczy, o Boże mój, na wspaniałość Twego Słowa. 
IV 

Panie, na drogach Twego Słowa, czynisz moje serce szerokim. 
V 

Nakłoń me serce do Twych napomnień, Boże mój! 
VI 

Tak, wznoszę ręce me ku Twemu Słowu, bo umiłowałem je. 
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VII 

Pieśnią dla mnie, Panie, Twoje Słowo! 
VIII 

Twego miłosierdzia pełna jest ziemia, o daj mi poznać Twoje Słowo! 
IX 

Panie, w dobroci Swej, nasyciłeś mnie Twym Słowem. 
X 

Twe ręce mnie uczyniły, bym rozważał Twoje Słowo! 
XI 

Szukam zawsze Twego zbawienia, gdyż nadzieję mam w Twym Słowie.  
XII 

Panie, Twe Słowo trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.  
XIII 

Od mych ojców otrzymałem świętą roztropność, aby się zwrócić ku Twemu 
Słowu.  

XIV 

Światłem na mojej ścieżce, Twoje Słowo, Panie! 
XV 

Przez Twoje Słowo, Panie, podtrzymaj mnie, a będę żył. 
XVI 

Panie, jam Twoim sługą, spraw bym żył Twoim Słowem! 
XVII 

Panie, Tyś objawił Twoje Słowo, by serca ubogich oświecić. 
XVIII 

Jak ogień Twoje Słowo, mój Boże, dlatego sługa Twój umiłował je. 
XIX 

Jesteś blisko, Panie, przez Twoje Słowo, wybaw mnie! 
XX 

Panie, jak liczne są Twoje zmiłowania! Wyzwól mnie przez Twoje Słowo. 
XXI 

Daj pokój, Panie, tym, którzy strzegą Twego Słowa! 
XXII 

Niech dusza moja chwali Ciebie! Niech rozraduję się w Twoim Słowie! 
 

A 500 
 

I 

Chryste nasza Pascho! Tyś we łzach siał, lecz żniwo zżąłeś w radości świętego 
zmartwychwstania. 

II 

Panie zmartwychwstały! Kapłanie na wieki! Wstawiaj się za nami, gdyż Ty nas 
zbawiłeś na ołtarzu Krzyża. 

III 

Chrystus Pan z grobu powstał, do miejsca spoczynku Jego wejdźmy z Nim!  
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A 501 
 

I 

Ziemia zadrżała. Pascha Pana! Morze zawróciło. Lud Boży kroczy do Królestwa. 
II 

Pan sprawił, że zabłysnęło światło Chrystusa, a nasze serca uniosły się radością. 
Nieprzyjaciela pod stopy Twe położył Bóg. Tyś podniósł głowę o brzasku Twej 
Paschy.  

 

A 502 
 

I 

Nieprzyjaciela pod stopy Twe położył Bóg. Tyś podniósł głowę o brzasku Twej 
Paschy. 

II 

Bóg, Ojciec nasz, uczynił Jezusa Panem, z martwych wskrzeszając Go, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, posadził Go po swej prawicy w niebie.  
 

A 503 
 

I 

Pan zesłał Zbawiciela ludowi swojemu, Alleluja! swemu Kościołowi narody daje 
w dziedzictwo! 

II 

Tyś jest mój Syn Umiłowany, Alleluja! Z mego łona zrodziłem Cię przed 
gwiazdą poranną, Alleluja! 

 

A 504 
 

I 

Pan uniżył się, przyjąwszy postać Sługi, daje nam zasiąść przy Nim w chwale! 
II 

Dla naszej radości zmartwychwstałeś! A noc tak jak dzień jaśnieje! 
III 

Od śmierci ocaliłeś, Panie, duszę mą, chodzę w Twej obecności na ziemi 
żyjących. 

 

A 505 
 

I 

W głębinach śmierci Pan nasz czuwał, oto podniósł się, jutrzenka zbawienia. 
II 

Bóg dał zbawienie w Chrystusie. Szczęśliwy lud, który Pan błogosławi! 
III 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! Tyś nam objawił swoją chwałę w 
Twoim umiłowanym Synu.  
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A 506 
 

I 

Drzewo Życia zasadzone na Kalwarii, Alleluja, Alleluja! Z Krzyża Pana płyną 
rzeki wody żywej. 

II 

Oświeć oczy me w zbawieniu, Panie, Twym! Niechaj, w pieśni radości, zbudzę 
się spośród zmarłych! 

III 

Pan przywrócił mnie do życia, gdym szedł ku śmierci. 
 

A 507 
 

I 

Ręką swą, Pan podniósł mnie, wybawił mnie, bo miłuje mnie. Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja! 

II 

Ziemia drży przed Tobą, Panie nasz Boże, kiedy powstajesz, by zbawić nas! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

A 508 
 

I 

Jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, wezwanym przez Boga z 
ciemności do Jego przedziwnej światłości. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.   

II 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! 
III 

Alleluja! Bóg, nasz Pan, ustanowił swe Królestwo po wieków wiek! Alleluja! 
 

A 510 
 

I 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Jego światłość lśni, Alleluja! Ponad ludem 
odkupionym Jego Krwią, Alleluja!  

II 

Tak jak powiedział, Alleluja! Pan nasz zmartwychwstał, Alleluja! Wstąpił do 
swojej chwały, Alleluja! 

 

A 511 
 

I 

Maria z Magdali i inna Maria poszły do grobu, Alleluja! I znalazły go pustym, 
Alleluja 
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II 

Nie bójcie się! Powiedzcie mym braciom, by szli do Galilei. Tam Mnie zobaczą, 
Alleluja, Alleluja! 

 

A 512 
 

I 

Niech wszystkie ludy śpiewają twą chwałę, Alleluja!  
II 

Wciąż śpiewać chcemy Zmartwychwstałemu, Alleluja! 
III 

Nie bójcie się Jam zwyciężył świat, Alleluja! 
IV 

On zmartwychwstał, Ten, któregoście przebodli, Alleluja! 
 

A 512 BIS 
 

I 

On zstąpił, On również wstąpił. Ten, którego posłał nam Ojciec, Alleluja! 
II 

Całą ziemia wyśpiewuje chwałę Zmartwychwstałego, Alleluja, Alleluja! 
 

A 513 
 

I 

Królestwo Boże jest pośród nas, Alleluja! 
II 

Chryste Zwycięzco Tyś Królestwo Twe założył. Alleluja, Alleluja! 
III 

Pan zmartwychwstały oświeca dzień, który się budzi, Alleluja! 
IV 

Zasiadł już po prawicy Ojca Król narodów, Alleluja, Alleluja! 
 

A 514 
 

I 

O Panie zmartwychwstały Tyś jest światłością, która świat oświeca, Alleluja, 
Alleluja! 

II 

On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z mnóstwa braci, Alleluja! 
III 

Boże, Ty się wznosisz nad niebiosa, Alleluja! 
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A 515 
 

I 

Naszą pieśnią chwalmy śmierci zwycięzcę, Alleluja! 
II 

Przez śmierć Chrystusa, Alleluja! Odnaleźliśmy pokój z Bogiem, Alleluja, 
Alleluja! 

III 

Bóg Go uczynił sędzią wszystkich, Alleluja! 
IV 

Zmartwychwstałemu Chrystusowi wyśpiewujmy, Alleluja, Alleluja! 
 

A 516 
 

I 

Chrystus Zmartwychwstały, Alleluja! Pokój daje swemu ludowi, Alleluja! 
II 

Jezu Zbawco, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz w Twoim Królestwie, 
Alleluja, Alleluja! 

III 

Bóg lud swój wyprowadził w wielkiej radości, Alleluja! 
 

A 517 
 

I 

On króluje przez miłość, Zbawca swego ludu, Alleluja! 
II 

Panie uwielbiony na niebiosach, Alleluja! Ty podnosisz ubogiego z prochu, 
Alleluja! 

III 

Przez cierpienia swej męki Syn Boży nauczył się posłuszeństwa. On źródłem 
życia dla nas jest, Alleluja! 

 

C 252 
 

W królestwie Twoim, wspomnij na nas, Panie, Kiedy przyjdziesz w królestwie 
Twoim.  
 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich  należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni bę-dą pocie-sze-ni.  
 

2. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni bę-dą nasy- ce-ni  
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3. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni, czystego serca, 
albowiem oni Boga og-lądać bę-dą. 
 

4. Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy kró-les-two nie-bies-kie. 
 

5. Błogosławieni jesteście, 
gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wie-lka jest w nie-bie.  
 

Wspomnij, wspomnij na nas Panie,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Królu,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Święty,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
 

G 500 
 

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
 
Mors et vita duello conflixere mirando: 
dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis: 
 
Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam. 
 
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, miserere.  
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H 404 
 

Alleluja. 
Veni, Sancte Spiritus,  
reple tuorum corda fidelium,  
et tui amoris  
in eis ignem accende. 
 
/+ Veni Sancte Spiritus - Psałterz str. 5/ 
 
 
H 413 

 
Hymny na Zesłanie Ducha Świętego 

 
I. Tekst: Liturgia Godzin 
 
1 Oto przez czasu obroty 
Powraca święto radosne, 
Kiedy na uczniów Chrystusa 
Zstępuje Duch Pocieszyciel. 
 
2 Przyszedł w postaci płomienia 
I w drżących ognia językach, 
Aby usprawnić ich słowa, 
Rozpalić serca miłością. 
 
3 Pogan ogarnia zdumienie, 
Bo każdy słyszy swą mowę, 
Tych zaś, co Ducha są pełni, 
Przenika żar uniesienia. 
 
4 Wtedy dokonał się okres 
Paschalnych dni i tajemnic; 
Nowe zaczęły się czasy, 
Gdy Prawo moc utraciło. 
 
5 Panie i Boże najlepszy, 
Pokornie Ciebie prosimy: 
Natchnij nas Duchem zesłanym 
I udziel nam Jego darów. 
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6 Tyś nasze serca namaścił, 
Napełnił łaski bogactwem, 
Teraz więc odpuść nam grzechy 
I życiem obdarz spokojnym. 
 
7 Daj poznać, Duchu Najświętszy, 
Przez Ciebie Ojca i Syna, 
Wiarę w nas wszystkich umocnij, 
Że tchnieniem jesteś Obydwu. Amen. 
 
II. Tekst: Liturgia Godzin 
 
1 Światło jasne i potężne, 
Coś zesłało z nieba płomień 
Apostołom Chrystusowym, 
Ty napełniasz nasze myśli 
I wzbogacasz zdolność mowy. 
 
2 Ty, coś darem jest i dawcą, 
Wszelkim dobrem dusz człowieczych, 
Przybądź, o Pocieszycielu, 
Namaść serca, rządź językiem, 
Aby wspólnie Cię chwaliły. 
 
3 My, synowie niegdyś grzechu, 
Teraz zaś dziedzice łaski, 
Będąc nowym już stworzeniem 
Dzisiaj, Duchu, Cię prosimy, 
Abyś miłość w nas zapalił. 
 
4 Tyś jest Ojcem miłosierdzia, 
Więc uwolnij nas od winy; 
Odrodzonym przez Chrystusa 
Udziel szczęścia i wesela 
W doskonałej pełni życia. Amen. 
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H 417 
 
Z mego przebitego boku wytrysły wody żywe. 
Raduje Miasto Boże Rzeka Ducha. 
 
1. Przebili oni ręce moje i nogi, i mój bok, 
wypłynęły z mego serca zdroje wody żywej. 
Ten, kto spragniony', niech przyjdzie do Mnie i pije! 
Wszyscy zostaniecie napojeni jednym Duchem! 
 
2. Sprawię, że woda popłynie na pustyni, 
a spragniona kraina zamieni się w źródło. 
Wyleję Ducha mego na lud spragniony, 
wzrastać oni będą,' jak drzewa zasadzone nad brzegami wód. 
 
3. Duch jest jak strumień wody prowadzący do Rajskiego Ogrodu, 
skąd wody wypływają w czas owocowania. 
Wody Jego stały się rozległe jak morze, 
a myśli Jego głębsze niż Otchłań. 
 
4. Bóg nas zbawił przez obmycie odradzające 
i odnawiające w Duchu Świętym. 
Obficie wylał na nas Swego Ducha, 
obdarzając nas pełnią Swojej łaski. 
 
5. Źródło Ducha spływa jak Rzeka Ognia, 
Rosa ożywcza, łagodny powiew wiatru. 
Duch Pański napełnia wszechświat, 
zna wszystko i wszystko gromadzi w jedności. 
 
6. Dzięki Ci składamy, Ojcze Światłości, 
Tyś źródłem, z którego wytryska Duch Święty. 
Dzięki Ci składamy Chryste,' z Twego przebitego Serca, 
spłynęła na nas Woda Życia. 
 
7. Błogosławionaś bądź Maryjo, któraś u stóp Krzyża 
widziała Ducha wytryskującego z boku Syna Twego. 
Błogosławionaś bądź Maryjo,' obrazie Kościoła, 
ogarnięta Duchem pośród uczniów. 
  



13 

H 418 
 
Oby lud Boży mógł prorokować! 
Oby mu Pan dał Ducha swego! Alleluja, Alleluja! 
 
1. Duch Boży, który z martwych wskrzesił Jezusa, 
przemieni nasze śmiertelne ciała' z chwały w chwałę. 
Całe stworzenie jęczy w bólach rodzenia, 
aby móc wejść do chwały dzieci Bożych. 
 
2. Jeśli Mnie kto miłuje', Ojciec mój go umiłuje. 
Ja go umiłuję' i objawię mu siebie. 
Przyjdziemy do niego i uczynimy sobie u niego mieszkanie, 
aby była w nim Moja radość' i aby radość jego była doskonała. 
 
3. Będę prosił Ojca', a poślę wam innego Pocieszyciela, 
który z wami będzie na zawsze, 
On was wszystkiego nauczy 

i uczyni sobie w was mieszkanie. 
 
4. Jak Ojciec i Ja jedno jesteśmy, 
bo Ojciec jest we Mnie', a Ja jestem w Ojcu, 
tak niech wszyscy Moi uczniowie będą w nas jedno, 
aby świat uwierzył', żem wyszedł od Boga. 
 
5. Jedno jest Ciało i jeden Duch, 
bo zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, 
staliśmy się członkami jednego Ciała, 
wzrastającego w miłości' ku Chrystusowi naszej Głowie. 
 
6. Chwała Ojcu, który zrodził Syna, 
Chwała Ojcu i Synowi,' od których Duch pochodzi, 
Chwała Duchowi, który nas jednoczy w jednym Ciele, 
i który nas prowadzi' aż do oglądania Ojca. 
 
7. Duch zstąpił na Maryję', by ciało Syna Bożego w Niej ukształtować. 
Duch przyszedł wskrzesić z martwych Jezusa. 
Duch zstępuje na Maryję i uczniów', aby zrodził się Kościół. 
Duch przyjdzie na nasze groby', aby nowy świat stworzyć. 
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H 419 
 
Wszyscy, jednym sercem, wspólnie trwali na modlitwie, 
oczekując Ducha, którego Jezus obiecał. 
 
1. Niech miłość Boża się rozleje w naszych sercach, 
przez Ducha Świętego Pocieszyciela', który został nam dany! 
Niech On się przyczynia za nami wzdychaniem niewymownym, 
gdyż zna On pragnienia Bożego serca. 
 
2. Duch Syna jednoczy się z duchem naszym, 
potwierdzając, że przez Niego jesteśmy synami Ojca. 
Duch, woda i krew są świadkami Pana, 
z radością czerpiemy ze źródeł zbawienia. 
 
3. Zdroju życia, wypływający z tronu Baranka, 
Ty, który Oblubienicę zdobisz Bożym pięknem, 
zastałeś uczniów zjednoczonych w miłości, 
napełniłeś ich serca cudami Boga. 
 
4. Pomieszane są języki, podzielone narody, 
ale Ty przychodzisz oświecić serca nasze swoim światłem. 
Otrzymujemy płomienne tchnienie Ducha, 
który nas pojednał w ogniu Jego miłości. 
 
5. Chwała Ojcu, który daje bez miary 
Ducha Świętości Synowi Swemu umiłowanemu. 
Chwała Ojcu, który nam daje dziedzictwo życia, 
naznaczając nas pieczęcią' przez Ducha Obietnicy! 
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H 421 
 
Przybądź Duchu Świętości, napełnij serca miłością, 
Ogniem swym ogarnij nas! 
 
1. Przybądź Ojcze ubogich', Światłości sumień. 
Przybądź z niebios', niech zajaśnieje Potęga chwały Twojej! 
Ty, który jesteś Źródłem życia', udziel nam porannej rosy orzeźwienia. 
O Najmilszy z Gości', Ty wprowadzasz pokój do naszych serc. 
 
2. Przybądź Duchu mocy i łagodności, 
Przybądź z niebios' ugasić pragnienie serc. 
W przygnębieniu Tyś ostoją', w znoju odpocznieniem, 
bez Twojego tchnienia nikt nie jest święty. 
 
3. Przybądź, obmyj, co nie święte. 
Przybądź z niebios', prowadź zabłąkanych, którzy odeszli od woli Twej; 
Nagnij, co jest harde, ulecz serca ranę, 
Oschłym wlej zachętę', wzmocnij serca osłabłe. 
 
4. Przybądź, Duchu Świętości, Pocieszycielu, 
Przybądź z niebios', Nadziejo i Radości serc! 
Utrudzonym przynieś ulgę, pociesz zrozpaczonych, 
tym, którzy w Ciebie wierzą', pokój daj! 
 
5. Dziś moc z wysoka na nas zstępuje, 
Duch Święty, który Jezusa z martwych wskrzesił, 
Duch, który od lęku uwolnił Apostołów, 
aby z mocą głosili narodom Ewangelię. 
 
6. Chwała Ojcu, od którego pochodzi' wszelki dar doskonały. 
Chwała Chrystusowi', który zmartwychpowstał. 
Chwała Duchowi, który prowadzi nas do całej Prawdy. 
Boże Jedyny, Trzykroć Święty' chwała Tobie! 
 
7. Błogosławiona jesteś między niewiastami' Matko Zbawiciela, 
w Twoim łonie' Duch ukształtował Ciało Syna Człowieczego, 
Niech teraz zstąpi na Kościół', by zajaśniał w nas obraz Twego Syna, 
Maryjo pełna łaski', módl się za nami! 
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H 422 
 
Wszelkie stworzenie rozradowałeś Duchem Twym. 
Wszystko, co darzysz tchnieniem, woła: „O Panie, Tobie cześć!” 

 
1. Chwała Tobie, Ojcze Święty', który wylewasz Twego Ducha na ziemię, 
On jest rosą, która sprawia', że pustynią zakwita, 
słodką manną' dla podniebienia zgłodniałych, 
Nowym winem', które serca raduje. 
 
2. Duch, który unosił się nad wodami' w pierwszym dniu stworzenia, 
Duch, który napełnił pieśnią' usta Dawida, 
Duch, który zstąpił na Maryję' i osłonił mocą Najwyższego, 
Dziś zstępuje na Apostołów' i napełnia ich swym ogniem. 
 
3. Chrystus wstąpił do swojej chwały' i zasiada po prawicy Ojca, 
Apostołowie trwają na modlitwie, w Wieczerniku, 
Z łona Ojca zstąpił Duch Pocieszyciel, 
I napełnił ich serca' by głosili Ewangelię zbawienia. 
 
4. Nowe wino zostało wytłoczone na Golgocie, 
Gdy na drzewie Krzyża' Jezus dał Swojego Ducha; 
Dziś cały Kościół się raduje, 
bo zakosztował wina nowego' i na ucztę zaprasza. 
 
5. Apostołowie zostali oczyszczeni ogniem, niczym złoto, 
Dziś stają się filarami nowej Świątyni, 
Dziś ogłaszają Ukrzyżowanego, 
Dziś we wszystkich językach rozbrzmiewa Ewangelia. 
 
6. Chwała Ojcu, który napełnił ziemię swoim Duchem, 
Chwała Jezusowi, który nie zostawił nas sierotami, 
Chwała Duchowi, który zstąpił na Kościół, 
Przenajświętsza Trójco', chwała Tobie! 
 
7. Duch, który przy Zwiastowaniu, zstąpił na Dziewicę Maryję, 
Duch, który sprawił, że stała się Matką Syna Bożego, 
Dziś zstępuje na Nią pośród Apostołów, 
Aby stała się Matką’ wszystkich Synów Bożych. 
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H 423 
 
Oto w tych dniach ostatnich  
wyleję mego Ducha na wszelkie ciało. 
 
1. Z czterech wiatrów przybądź, Duchu Święty, 
tchnij na tych pomarłych', niechaj ożyją. 
Ty, któryś wskrzesił Jezusa spośród umarłych, 
przywracasz życie tym', którzy spoczywają w cieniu śmierci. 
 
2. Oto wyleję na was czystą wodę 
i dam wam serce z ciała. 
Napełnię was swoim Duchem, 
będziecie moim ludem', a Ja będę Bogiem waszym. 
 
3. Zdroju życia, wypływający spod Baranka Tronu, 
Ty, który Oblubienicę zdobisz Bożym pięknem! 
Duch, Krew i woda są świadkami Pana, 
czerpiemy z radością ze źródeł zbawienia. 
 
4. Chwała Ojcu, który napełnił nas Swoim Duchem, 
chwała Jezusowi, Panu', który nie zostawi nas sierotami, 
chwała Duchowi, który spoczywa na Kościele, 
Trójco Święta, chwała Tobie! 
 

H 424 
 
Na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, 
a Duch Boga unosił się nad bezmiarem wód! 
 
1. Duch Święty rozlał się w sercach uczniów, 
„Niech wody zaroją się wszelkiego rodzaju istotami żyjącymi”, 
„Napełniajcie ziemię i niech rozbrzmiewa wasze słowo”, 
I ujrzał Bóg,' że to było dobre. 
 
2. Duch Święty zstąpił na nich pod postacią języków ognia, 
„Niech powstaną światła władające dniem i nocą”, 
Niebiosa głoszą chwałę Boga, 
I ujrzał Bóg,' że to było dobre. 
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3. I uczynił Bóg człowieka z prochu ziemi, 
a potem tchnął w niego tchnienie swego życia, 
„Uczyńmy człowieka na nasz obraz' i nasze podobieństwo”, 
I ujrzał Bóg,' że to było bardzo dobre. 
 
4. Chwała Ojcu, który niebo i ziemię uczynił! 
Chwała Synowi', Pierworodnemu spośród wszelkiego stworzenia! 
Chwała Duchowi, który wszystko odnawia! 
Trójco błogosławiona', chwała i uwielbienie Tobie ! 
 
H 426 
 
Pełna jest ziemia Twego Ducha, Ty rozpalasz świat swym ogniem! 
 
1. Przybądź Duchu Ojca, bądź nam światłością, 
niechaj z niebios zstąpi strumień chwały Twej: Alleluja! 
 
2. Duchu Mądrości, Ty nas nauczasz 
Ojca wielbić, ufnie wołać Doń: Alleluja! 
 
3. Ogniu, Światłości, o Tchnienie życia, 
chwały Twojej blask opromienia Krzyż: Alleluja! 
 
4. Mocą Twą uczniowie bez lęku głoszą, 
że zmartwychwstał Pan, który Zbawcą jest: Alleluja! 
 
5. Duchu radości, mocy Kościoła, 
w nasze serca wlej dla Baranka pieśń: Alleluja! 
 
6. Przyjdź, roso z niebios, krynico życia, 
serca wzmocnij, ciału przydaj sił: Alleluja! 
 
7. W miłość Boga Ojca daj nam uwierzyć, 
piękno Syna pozwól dostrzec nam: Alleluja! 
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H 500 
 
1. O Chryste, źródło Życia 

O Zmartwychwstały, Tobie cześć. 
Tyś Przyjacielem ludzi 
i zbawiasz ich od śmierci. 
 
2. Mimo kamienia grobu, 
straży strzegącej ciała, 
wśród nocy zmartwychwstajesz 

światu zwracając jego blask. 
 
3. Chwałą okryłeś ramię Swe, 
zmiażdżyłeś nieprzyjaciół. 
Otwierasz w głębi piekieł 

drogę dla Izraela. 
 
4. Ręce, co uczyniły nas, 
Tyś je do Krzyża przybić dał, 
by nasze ciała z prochu 

do życia zmartwychwstały. 
 
5. Śmierci zostałeś poddan 

Ty, który życie dałeś nam. 
Ty zaś nas wskrzeszasz z Tobą 

i nam przywracasz wieczność. 
 
6. Chwała świętemu Bogu, 
Synowi, który zmartwychwstał, 
Duchowi co jednoczy, 
cześć, chwała Świętej Trójcy! 
 

H 505 
 
I. Tekst :Fulbert z Chartres (+ 1029) "Chorus novae Jerusalem" 

 
1 Niech nowy naród wybrany 
Wyśpiewa radość paschalną 
I nowym hymnem wysławia 
Chrystusa zmartwychwstałego. 
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2 Gdyż On, jak lew pełen mocy, 
Podeptał smoka Otchłani 
I tych, co w śmierci zasnęli, 
Obudził głosem ożywczym. 
 
3 Gdy piekło klęskę poniosło, 
Musiało zwrócić swą zdobycz, 
A rzesza już wyzwolonych 
Podąża śladem Jezusa. 
 
4 Zwyciężył oto Zbawiciel, 
Wspaniały Władca wszechświata, 
Mieszkańców nieba i ziemi 
Połączył w jednej ojczyźnie. 
 
5 A my, oddając Mu chwałę, 
Dobrego Króla błagajmy, 
By nas wprowadził do domu 
Swojego światła i szczęścia. 
 
6 O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
 
7 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen. 
 
I. Tekst : Liturgia Godzin 
 
1 Wszechmocny Królu wieczności 
I Synu Ojca jedyny, 
Stworzyłeś w raju człowieka 
Na wzór Twojego obrazu. 
 
2 A kiedy upadł zwiedziony 
Dawnego wroga podstępem, 
Przyszedłeś w ludzkiej postaci 
Z Dziewicy biorąc swe ciało. 
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3 Dla zjednoczenia nas z Bogiem 
Ty sam człowiekiem się stałeś 
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło 
Zmywając winy grzeszników. 
 
4 Z miłości ku człowiekowi 
Przyjąłeś mękę krzyżową 
I jako cenę zbawienia 
Przelałeś krew swoją świętą. 
 
5 Gdy żywy z grobu powstałeś, 
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec, 
A my wierzymy z ufnością, 
Że z Tobą zmartwychwstaniemy. 
 
6 O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
 
7 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen 
 

H 506 
 
I. Hymn do jutrzni  
 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Już wschodzi zorza poranna, 
Zabrzmiało niebo weselem 
I ziemia śpiewa radośnie, 
A piekło jęczy w udręce. 
 
2 Bo Król tak bardzo potężny 
Zniweczył moce śmiertelne, 
Podeptał władzę Otchłani 
I więzy jeńców rozerwał. 
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3 Gdy kamień w grobie Go zamknął, 
A żołnierz czuwał u wejścia, 
Jaśniejąc blaskiem i chwałą 
Opuścił mroki żałobne. 
 
4 Świetlisty anioł ogłasza, 
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie, 
Zwyciężył płacz i cierpienie, 
Pokruszył piekła kajdany. 
 
5 O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
 
6 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen. 
 
II. Hymn do modlitwy południowej  
 
Tekst: św. Ambroży (IV w.) 

 
1 W godzinie męki Chrystusa 
Podjętej dla nas na krzyżu, 
Niech myśl od zła uwolniona 
Modlitwie cała się odda. 
 
2 Niech ten, co przyjął już Pana, 
Prowadzi życie niewinne 
I swym pragnieniem zasłuży 
Na przyjście Ducha Świętego. 
 
3 Bo nadszedł koniec martwoty, 
Co wskutek grzechów nastała, 
I odtąd z łaski Jezusa 
Szczęśliwy czas się rozpoczął. 
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4 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen. 
 

H 507 
 
I. Tekst: św. Ambroży (IV w.) 

 
1 Niebiańskim blaskiem pogodny 
Ten dzień prawdziwie jest Boży, 
Bo w nim występki ludzkości 
Obmyła krew Chrystusowa. 
 
2 Przywraca wiarę zbłąkanym 
I niewidomych oświeca, 
Napełnia winnych otuchą, 
Gdy przebaczono łotrowi. 
 
3 Aniołów podziw przejmuje, 
Bo widzą łotra pokutę, 
Co do Chrystusa przylgnąwszy, 
Dosięga pełni żywota. 
 
4 To cud przedziwny, gdy Ciało, 
Co grzechy ciała zmazuje, 
Uwalnia wszystkich od winy 
I dźwiga świat z upodlenia. 
 
5 Czyż jest coś bardziej wzniosłego 
Nad łaskę, co grzech zwycięża, 
Nad miłość większą od lęku 
I śmierć rodzącą do życia? 
 
6 O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
 
7 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.  
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II. Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Na świętej uczcie Baranka, 
Odziani w szaty zbawienia, 
Przebywszy Morze Czerwone, 
Ku czci Chrystusa śpiewajmy. 
 
2 Bo Jego Ciało nas karmi, 
Na krzyżu za nas wydane, 
A Jego Krwią napojeni, 
Żyjemy odtąd dla Boga. 
 
3 Gdy Noc paschalna nadeszła, 
Mściciela miecz nas ominął, 
I wtedy Pan nas wyzwolił 
Spod władzy księcia ciemności. 
 
4 Już Chrystus Paschą jest naszą 
I szczerej prawdy zaczynem, 
Niewinnym Bożym Barankiem, 
Co siebie złożył w ofierze. 
 
5 O jakże cenna ofiara, 
Przez którą piekło jest starte, 
A lud wychodzi z niewoli, 
By pełnię życia odzyskać. 
 
6 Już Chrystus grób swój porzucił, 
Zwycięski wraca z Otchłani, 
A gdy uwięził szatana, 
Otworzył niebo dla wszystkich. 
 
7 O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
 
8 Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen. 
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H 517 
 
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 v 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! 
  
8. Potem swą mocą zmartwychwstał, 
Pieczęci z grobu nie ruszał. 
Na stróżach wielki strach powstał. 
Alleluja, Alleluja! 
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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 wieczne zbawienie! 
Alleluja, Alleluja!  
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H 541 
 
Radosny głos rozbrzmiewa w mrokach nocy: „Oblubieniec przybywa, 
wyjdźcie Mu na spotkanie”. 
 
1. Słyszę Miłego mego oto nadchodzi. 
 
2. Maria przed grobem stojąc pytała: „Powiedz mi', gdzie złożyłeś mego Pana?” 
 

H 542 
 
Śpiewajmy Panu, bo okazał swą Chwałę! On konia i jeźdźca pogrążył w 
morzu! 
 
1. Zwycięstwo Pana opiewać chcę.  
On konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu.  
On pieśnią mą i moim zbawieniem,  
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższać.  
 
2. Twa prawica, Panie pełna mocy.  
Twa prawica, Panie starła nieprzyjaciół. 
Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody,  
Przepaści zakrzepły pośrodku morza.  
 
3. Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, 
który jaśniejesz w basku Twej świętości. 
Wielkie dzieła, cuda dla nas uczyniłeś, 
wiodłeś Twą łaską lud Twój ku Twym pastwiskom. 
 
4. Prowadzisz Twój lud miłością swą.  
Błogosławisz, Panie ziemię, którą mu dajesz.  
W miejscu, które uczyniłeś Twym mieszkaniem, 
w świątyni, którą Twoje ręce mu przygotowały. 
 

H 543 
 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a Duch Boga unosił się nad 
bezmiarem wód! 
 
1. Bóg rzekł: „Niech się stanie światłość i narodzi dzień!” 
I pierwszego dnia tygodnia powstał z grobu', On Światłość świata. 
„Oto czynię niebiosa nowe i nową ziemię”. 
I ujrzał Bóg', że to było dobre! 
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2. Bóg rzekł: „Niech zaroją się wody' od roju istot żywych!” 
On otworzył źródło chrztu', by zrodzić Kościół.  
I ujrzał Bóg', że to było dobre! 
 
3. Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz' i nasze podobieństwo!” 
On dał nam swego umiłowanego Syna', Obraz Jego chwały. 
I ujrzał Bóg', że to było bardzo dobre! 
 
H 556  
 

Przyjdźcie z radością do swego Pana: wszyscy przyjmijcie zapłatę.  
Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie. 
Starający się i lekkomyślni, uczcijcie ten dzień.  
Ci, co pościli i ci, co nie pościli, weselcie się dziś.  
 

Stół zastawiony – rozkoszujcie się wszyscy. 
Baranek obfity – niech nikt nie wyjdzie głodny. 
Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary; 
Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia. 
 
Niech nikt nie płacze, że biedny, 
bo nastało królowanie wszystkich. 
Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów,  
bo z grobu zabłysło przebaczenie. 
 
Niech nikt nie lęka się śmierci,  
bo wyzwoliła nas od niej śmierć Zbawiciela. 
Zniszczył ją Ten, Kogo ona trzymała. 
Unieszkodliwił piekło Ten, Który zstąpił do piekieł. 
 
Zmartwychwstał Chrystus – i piekło zostało obalone. 
Zmartwychwstał Chrystus – i przepadły demony. 
Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się aniołowie. 
Zmartwychwstał Chrystus – i Życie odzyskało swe prawa. 
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H 557 
 
Hymn jutrzni 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Minęły cienie i mroki nocy, 
Światło jaśnieje nowego życia, 
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas, 
Wyszedł promienny ze swego grobu. 
 
2 Przecierpiał mękę na drzewie krzyża, 
Obmył grzeszników we krwi i wodzie, 
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy 
Z serca przez włócznię ugodzonego. 
 
3 Jak lud wybrany po przejściu morza 
Dotarł do ziemi obietnic Boga, 
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle, 
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie. 
 
4 Niech zmartwychwstanie Bożego Syna 
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi, 
Nastało bowiem królestwo łaski, 
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem. 
 
5 Radosnym hymnem sławimy, Panie, 
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią; 
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki 
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen. 
 
Hymn nieszporów  
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Pomiędzy nami idziesz, Panie, 
Po kamienistej drodze życia 
I słuchasz słów zrodzonych z lęku 
Przed jutrem pełnym tajemnicy. 
 
2 Już dzień się chyli na zachodzie, 
Wieczorny mrok spowija ziemię; 
Pozostań z nami, wieczne Światło, 
Na Twą obecność otwórz serca. 
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3 Niech wiara, pokój i nadzieja 
Napełnią dusze Twoich uczniów, 
By mogli głosić wobec świata, 
Że powróciłeś w blasku chwały. 
 
4 Niebawem skończy się wędrówka 
I dzięki Twemu zmartwychwstaniu 
Wejdziemy w progi domu Ojca, 
Byś tam wieczerzał razem z nami. 
 
5 O nieśmiertelny Królu, Chryste, 
Niech Tobie, Ojcu i Duchowi 
Radosne zabrzmi Alleluja 
W przestworzach nieba i na ziemi. Amen. 
 
H 558 
 
Hymn jutrzni 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Witaj, dniu pierwszy, początku światłości, 
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, 
Godny wesela i pieśni pochwalnych, 
Dniu Paschy, witaj. 
 
2 Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas 
I swoją męką zgładził ludzkie winy; 
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów 
Przez śmierć na krzyżu. 
 
3 Razem z Chrystusem jesteśmy umarli 
Złu i grzechowi, by życie odzyskać; 
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę 
Słońca wieczności. 
 
4 Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, 
Zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci, 
Wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem 
W Najświętszym Duchu. Amen. 
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Hymn jutrzni 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1 Już Pan się zbliża pełen majestatu 
Razem ze światłem wschodzącym na niebie, 
A Jego chwała słońcu jest podobna 
Swoją jasnością. 
 
2 Promienie mocy z Jego rąk tryskają, 
Ziemia truchleje i chwieją się góry; 
Nad narodami chce dokonać sądu 
Bóg sprawiedliwy. 
 
3 Choć zło nad miarę wszędzie triumfuje, 
Okaż, Najwyższy, swą litość nad nami; 
Niewierność przeważ łaską i miłością 
Większą od grzechu. 
 
4 Niech Twoja dobroć objawiona w Synu, 
Który swą męką odkupił człowieka, 
Zwycięży winy i Twój gniew uśmierzy 
Krwi Jego ceną. 
 
5 Wielbimy Ciebie, Ojcze z Twoim Synem 
I Duchem Świętym niosącym pociechę; 
Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała 
Teraz i zawsze. Amen 
 

H 568 
 
Prawdziwie powstał z martwych Pan: czemu wśród zmarłych szukacie Go? 
On przecież żyje, jak przyrzekł nam! Alleluja! 
 
1. Duch głosi:' „Oto Pascha Pana!” 
Oto Pan jest Paschą prawdziwą. 
Chrystus przelał Swą krew 
na znak Ducha, który zstąpi na nas, 
naznaczył nas Swoją Krwią 
 i zostaliśmy ocaleni. Alleluja! 
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2. Panie, Ty rozpiąłeś Twe ręce na drzewie krzyża, 
Ocalenie nam dałeś pod skrzydłami Twymi, 
przelałeś Twą świętą Krew, 
aby przypieczętować Nowe Przymierze, 
oddaliłeś od nas gniew, 
i zostaliśmy pojednani z Ojcem. Alleluja! 
 
3. Rozpoczynasz święto Ducha, 
prowadzisz nas do mistycznego tańca, 
zstępując z nieba na ziemię 
i powracając z ziemi do nieba, 
w Tobie Pascho Boga, 
całe stworzenie jednoczy się i raduje. Alleluja! 
 
4. O, radości świata całego! 
O przedziwna uczto łaski! 
Rozpraszasz mroki śmierci, 
otwierasz bramy Życia: 
W Tobie spełniają się obietnice, 
śpiew radości znów rozbrzmiewa na ziemi. Alleluja! 
 
5. O, Pascho Godów Baranka, 
Bóg niebios przychodzi' zjednoczyć się z nami w Duchu! 
Wielka sala zaślubin 
jest wypełniona biesiadnikami, 
wszyscy odziani są w szaty weselne 
i nikt nie jest odrzucony. Alleluja! 
 
6. O Pascho wiecznej światłości, 
Jasności orszaku dziewic, 
Ty sprawiasz, że we wszystkich ogień łaski 
płonie w ciele i w duchu. 
Lampy już nie zagasną, 
bo oto oliwa Chrystusowego Ducha w nich płonie. Alleluja! 
 
7. Chryste, Boże nasz i Panie' Królu Duchem namaszczony, 
wyciągnij rękę nad Twym Kościołem i chroń go od złego! 
Daj mu moc, by śpiewał z Mojżeszem 
 radosną pieśń tryumfu, 
Bo Twoje jest zwycięstwo 
po wszystkie wieki wieków. Alleluja! 
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H 589 
 
Hymn do jutrzni 
Tekst : Liturgia Godzin 

 
1 Zaświtał blaskiem promiennym 
Przez wszystkich dzień upragniony, 
Bo Chrystus, świata nadzieja, 
Wstępuje w niebo wysokie. 
 
2 Gdy swoją mocą podeptał 
Szatana, księcia ciemności, 
Przed Ojcem staje przynosząc 
Zwycięską chwałę Wcielenia. 
 
3 Odchodzi w jasnym obłoku 
I ufność ludziom przywraca, 
Bo rajskie bramy otworzył 
Praojców grzechem zamknięte. 
 
4 O jakże wielkim weselem 
Jest Syn zrodzony z Dziewicy! 
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie 
Króluje z Ojcem na wieki. 
 
5 Składajmy przeto podziękę 
Naszemu Panu i Zbawcy, 
Bo ludzkie ciało cierpiące 
Do Ojca domu wprowadził. 
 
6 Niech jedna radość połączy 
Mieszkańców nieba i ziemi, 
Bo Jezus idąc do Ojca 
Pomiędzy nami zostaje. 
 
7 Przyciągnij teraz, o Chryste, 
Do siebie serca człowiecze 
I Duchem Świętym napełnij, 
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen. 
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Hymn do jutrzni 
Tekst : Liturgia Godzin 

 
1 Królu odwieczny wszechświata 
I Zbawco całej ludzkości, 
Twoje zwycięstwo nad śmiercią 
Otwarło łaski podwoje. 
 
2 Dzisiaj wstępujesz do nieba, 
By zasiąść z Ojcem na tronie; 
On Ci na wieki przekazał 
Władanie wszelkim stworzeniem. 
 
3 Wszystko, co żyje na ziemi, 
Napełnia Otchłań i niebo, 
Tobie poddane na zawsze, 
Przed Tobą zgina kolano. 
 
4 Drżą aniołowie zdumieni 
Odmianą losu człowieka: 
Ciało obmyte z przewiny 
Króluje w Słowie Wcielonym. 
 
5 Ty jesteś, Chryste, radością, 
Nagrodą nam obiecaną; 
Świata całością kierujesz, 
Poskramiasz złudy doczesne. 
 
6 Przeto prosimy Cię, Panie, 
Byś wszystkim grzechy przebaczył, 
Serca pociągnął ku Tobie 
Przez łaskę z nieba wylaną. 
 
7 Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić 
Wśród chmur płonących czerwienią, 
Daruj nam karę należną 
I przywróć godność straconą. 
 
8 Jezu, co w niebo wstępujesz, 
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 
Śpiew odkupionych wysławia 
Przez całą wieczność bez końca. Amen. 
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H 599 
 
Pan nasz dzisiaj wstąpił do nieba, dziś zasiada po prawicy Ojca!  
Chwała Tobie, Chryste, Alleluja! 

 
1. Zstąpiłeś ku nam, Chryste i nas zbawiłeś, 
wyszedłeś od Ojca i przyszedłeś na świat. 
Dzisiaj opuszczasz świat i powracasz do Ojca. 
Czuwając, oczekujemy Twego chwalebnego przyjścia. 
 
2. Oto nadeszła godzina', Ojciec Cię otoczył chwałą, 
którą miałeś u Niego zanim świat powstał. 
Przyszedłeś na świat i ujrzeliśmy Twoją chwałę, 
chwałę Jednorodzonego Syna', pełnego łaski i prawdy. 
 
3. Chryste, Jezu, stałeś się człowiekiem, 
aby człowiek stał się Bogiem. 
Otoczony chwałą powróciłeś na łono Ojca, 
na nowo otwarłeś Adamowi bramę raju. 
 
4. Aniołowie w niebie uwielbiają Króla chwały, 
odwieczne podwoje otwierają się przed Chrystusem Zwycięzcą,  
spichlerze niebios przyjmują żniwo, 
ziarno pszenicy, które wpadło w ziemię i obumarło', przynosząc owoc. 
 
5. Jak Ojciec na świat Cię posłał, 
tak i Ty nas na świat posyłasz, 
abyśmy byli jedno, jak Ty i Ojciec 
i aby świat uwierzył, żeś przyszedł od Boga.  
 
6. Chwała Ojcu, który posłał swego Syna, 
chwała Synowi, który wstąpił i zasiadł po prawicy Ojca, 
chwała Duchowi, który przypomina nam wszystko, 
Trójco Święta, chwała Tobie! 
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L 560 
 

Radosna światłości, odwieczny odblasku Ojca, Święty, błogosławiony, Jezu 
Chryste. 
 

1. W promieniach zachodzącego słońca,  
wpatrzeni w światło wieczoru 

śpiewamy Ojcu i Synowi 
i świętemu Duchowi Bożemu. 
 

2. Godzien jesteś przyjąć chwałę  
przez nasze wołanie, 
Synu Boga, który oddałeś za nas życie, 
wszelkie stworzenie Cię wychwala. 
 

3. Tobie śpiewamy, Synu Maryi,  
Oblubienicy bez skazy, 
Synu Boga, który oddałeś za nas życie, 
Ty, który jesteś źródłem światła.  
 

4. Zrodzony jesteś przed wiekami,  
Promieniu jaśniejący wraz z Ojcem,  
Rozpraszasz ciemności nocy,  
I oświecasz dusze świętych.  
 

5. Wylej na nas Ducha Świętego, 
W którym wołamy do Ojca, 
Niech będzie rosą naszej duszy, 
Napełniającą darami Króla. 
 

6. Celebrując Twoją chwałę, 
Uwielbiamy miłość Ojca 
W światłości Ducha Świętego, 
Pieczęci, która Was jednoczy.  
 

7. Śpiewamy Tobie Zmartwychwstały, 
Który się wyłaniasz z ciemności grobu, 
Gwiazdo Poranna,  
Jutrzenko nowego świata. 
 

8. Zostań z nami Panie  
Gdyż dzień się już nachylił. 
Oświeć nasze oczy' w ten wieczór paschalny,  
Światłości nie znająca zmierzchu.  
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9. Niech moja modlitwa Panie,  
wzniesie się jak kadzidło. 
Podniesienie mych rąk 

jak ofiara wieczorna. 
 

M 074 
 
Królowo Nieba, raduj się, Alleluja, Alleluja. 
Bo Ten, któregoś zrodziła, o Maryjo, Alleluja, Alleluja.   
Zmartwychpowstał prawdziwie, Alleluja, Alleluja! 
Módl się za nami do Boga, Alleluja, Alleluja! Alleluja, Alleluja! 
Zmartwychpowstał prawdziwie, Alleluja, Alleluja! 
 

M 075 
 
Regina Caeli, laetare, laetare alleluia, alleluia! 
Quia quem meruisti portare, alleluia, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia, alleluia! 
 

M 503 
 
Regina caeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia: 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

M 510 
 
O Angelos ewoati kecharitomeni  
Agni parfene chere ke palin ero chere!  
O sos ios anesti tri imeros ek tafu.  
Fotidzu! Fotidzu i nea Ierusalim.  
I gar doksa Kiriu epi se anetile  
choreue nyn ke angauu Sion  
si de agni terpu Feotoke  
en si egerti tu toku su! 
 
Anioł Pański zwiastuje Ci, o błogosławiona:  
Czysta Dziewico, witaj! Ja za nim mówię: Witaj! 
To Syn Twój z martwych powstał, trzeciego dnia się zbudził. 
Rozbłyśnij! Rozbłyśnij, o nowe Jeruzalem. 
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Bowiem chwała od Pana nad Tobą jaśnieje już! 
Tańcz teraz więc, Syjonie, raduj się! 
Ty zaś, czysta Boga Rodzicielko, 
Raduj się powstaniem Twego Syna! 
 
P 494 
 
Antyfona Wezwania na Zesłanie Dycha Świętego 

 
Alleluja, Alleluja! Duch Pański napełnia ziemię. Przyjdźcie, Jemu pokłońmy się, 
alleluja! 
 
P 595 
 
Antyfona Wezwania na Wniebowstąpienie 

 
Alleluja, Alleluja! Przyjdźcie, pokłońmy się przed Chrystusem, naszym Bogiem, który 
w niebo wstępuje, alleluja! 
 

R 540  
 

Ci, którzy w Chrystusie są ochrzczeni, w Chrystusa są przyobleczeni, alleluja! 
 

1. Umiłował Pan Kościół' i Siebie wydał za Niego. 
Obmył Go obmyciem uświęcającym, któremu towarzyszy Słowo. 
 

2. Zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem przez chrzest, 
a Bóg nas przywrócił do życia wskrzeszając nas wraz z Chrystusem. 
 

3. Zostaliśmy ochrzczeni w tym samym Duchu 
i wszyscy zostaliśmy napojeni tym samym Duchem. 
 

4. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz i zawsze', i na wieki wieków. Amen 
 

S 575  
 

Niech wszystko, co żyje, chwali Pana, 
Chwalcie Pana na wysokościach, 
Chwalcie Go na wysokościach, 
Tobie, nasz Boże, przystoi pieśni naszych hołd. 
 

Chwalcie Pana, Aniołowie Pańscy, 
Chwalcie Go, moce niebiańskie, 
Tobie, nasz Boże, przystoi pieśni naszych hołd.  
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Chwalcie Pana za Jego wielkie dzieła,' chwalcie Jego majestat, 
O Chryste, głosimy zbawczą śmierć Twoją 
I wysławiamy święte Twoje Zmartwychwstanie. 
 

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, ' chwalcie Go na harfie i cytrze.  
Ty, który przecierpiałeś krzyż, żeby zniszczyć śmierć  
i spośród tych, co umarli, powstałeś,  
Utwierdź nasze życie w pokoju, Panie wszechmogący.  
 

Chwalcie Go na lirze i flecie, ' chwalcie Go bębnem i tańcem.  
Chryste, piekieł zwycięzco, Ty nas wszystkich podźwignąłeś świętym Twoim 
Zmartwychwstaniem, udziel nam czystych serc,  
Byśmy godnie Ciebie wysławiali.  
 

Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, 
Chwalcie Go na cymbałach brzęczących, 
Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. 
 

Wysławiając Twą Opatrzność, 
Chryste, śpiewamy Ci, nierozdzielny z Ojcem, narodziłeś się z Dziewicy, 
W ciele Twym raczyłeś cierpieć na krzyżu, 
Z grobu wyszedłeś jak ze ślubnej komnaty, aby zbawić cały świat, 
O Panie, Tobie cześć!. 
 

T 465   
 

Światłością jest Ojciec, Światłością jest Słowo,  
Światłością jest i Święty Duch, 
jako ogniste języki na Apostołów zesłany; 
i przez Niego cały świat rozświetla się, 
cześć oddając Przeświętej Trójcy. 
 

T 500 
 

I 
 

Mimo pieczęci i kamienia zatoczonego na grobie, 
I żołnierzy strzegących przeczystego ciała Twojego,  
Z martwych powstałeś dnia trzeciego, Zbawco,  
darując światu życie.  
Wszystkie moce niebieskie śpiewały Ci, Dawco Życia,  
Chwała Zmartwychwstaniu Twojemu, Chryste,  
Chwała władztwu Twojemu, 
Chwała Opatrzności Twojej, jedyny ludzi Przyjacielu!  
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II 
 
Kiedy zstąpiłeś w śmierć, Nieśmiertelne Życie, 
Piekło zmartwiało od blasku Twojego bóstwa, 
Kiedy zaś i zmarłych podźwignąłeś z otchłani dając im życie, 
Wszystkie moce niebiańskie zawołały: 
Dawco Życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie! 
 

T 501 
 
III 
 
Rozradujcie się niebiosa, 
Rozraduj się ziemio! 
Bo Pan okazał moc ramienia swego 
I przez swą śmierć śmierci zadał śmierć! 
Pierworodny spośród umarłych, 
Z łona piekła nas wybawił 
I dał światu swe wielkie miłosierdzie. 
 
IV 
 
Oświecone przez Anioła radosną nowiną o Zmartwychwstaniu  
i odwiecznego potępienia odpuszczeniu,  
dowiedziawszy się o tym uczennice Pańskie,  
zaniosły Apostołom pieśń chwały wołając:  
powalił śmierci moc, Zmartwychwstał Chrystus Bóg,  
dając światu wielkie miłosierdzie!. 
 
T 502 
 
V 
 
Współistotne Ojcu i Duchowi Słowo, 
Zrodzone z Dziewicy dla naszego zbawienia, 
Tobie śpiewamy, my wierni Twoi i kłaniamy się, 
Jako że raczyłeś wydać swe ciało na krzyż  
I powściągnąć śmierć, 
I podźwignąć umarłych 
Świętym Twoim i przesławnym Zmartwychwstaniem..  
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VI 
 

Anielskie siły przy grobie Twoim, jak i strażnicy przerazili się; 
I Maria Magdalena stała przy grobie Twoim szukając Twego przeczystego ciała. 
Zwyciężyłeś piekło nie doznając skazy w nim, 
Nawiedziłeś Dziewicę i dałeś nam żywot,  
Powstały z martwych Panie, Tobie cześć! 
 

T 503 
 

VII 
 

Zwyciężyłeś Krzyżem Twoim śmierć, 
Otworzyłeś łotrowi raj, 
Lament świętych niewiast zamieniłeś w radość 
I Apostołom głosić nakazałeś, że zmartwychwstałeś, Chryste Boże, 
Dając światu wielkie miłosierdzie. 
 

VIII 
 

Z wysokości zstąpiłeś ku nam, Litościwy, 
Trzy dni w grobie pogrzebany byłeś, 
Żeby nas uwolnić od cierpienia, 
Tyś naszym życiem, zmartwychwstaniem,  
Panie, chwała Tobie! 
 

T 510 
 

Błogosławiony jesteś, Panie,  
naucz mnie ustaw Twoich. 
Anielski chór zadziwił się  
widząc Cię policzonego między umarłych,  
Ciebie, Zbawco. Zwycięzco śmierci, 
 a wraz z Tobą Adama podźwignąłeś 
 i od piekła uwalniasz nas wszystkich.  
 
Przy grobie Anioł jaśniejący pytał Mirofory:  
„Czemu mirrę ze łzami mieszacie? 
Zobaczcie grób i zrozumiejcie, że Zbawca powstał z martwych!” 
 
Wczesnym rankiem Mirofory płacząc zrozpaczone do grobu Twojego biegły, 
lecz przed nimi stanął Anioł i rzekł:  
„Minął czas łez, nie płaczcie,  
Zmartwychwstanie Apostołom zwiastujcie!”   
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Niewiastom niosącym wonności, 
 do grobu Twojego, Zbawco, Anioł głosi:  
„Czemu wśród zmarłych Żyjącego szukacie?  
Wszak Bóg podniósł się z grobu!” 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu! 
 
Pokłońmy się Ojcu i Jego Słowu,  
i Świętemu Duchowi,  
Świętej i współistotnej Trójcy wraz z Serafinami śpiewajmy:  
Święty, święty, święty, jesteś, Panie!  
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków Amen! 
 
Rodząc Dawcę Życia, Dziewico, od grzechu wyzwoliłaś Adama, 
 łzy Ewy zamieniłaś w radość, / bo na nią spłynął zdrój wody żywej,  
z Ciebie wcielił się Bóg - Człowiek.  
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, chwała Tobie, Boże! 
 
T 520 
 
Ujrzawszy Zmartwychwstanie Chrystusa,  
pokłońmy się świętemu Panu Jezusowi,  
Jedynemu bezgrzesznemu.  
Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Chryste,  
i święte Zmartwychwstanie Twoje śpiewamy i sławimy,  
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym.  
Prócz Ciebie innego nie znamy,  
Imienia Twego przyzywamy.  
Przyjdźcie, wszyscy wierni!  
Pokłońmy się świętemu Zmartwychwstaniu Chrystusa,  
bowiem przez Krzyż nadeszła radość dla całego świata!  
Nieustannie błogosławiąc Pana,  
śpiewamy Zmartwychwstanie Jego,  
przecierpiawszy bowiem za nas Krzyż,  
swą śmiercią zniszczył śmierć. 
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T 522 
 
I 
 
Z martwych powstałeś jako Bóg w chwale  
i świat zmartwychwstał wraz z Tobą! 
Natura człowiecza wysławia Cię jako Boga  
i śmierć umiera, Adam świętuje, o Królu;  
a Ewa odtąd już wolna,  
radując się, śpiewa:  
o Chryste, Ty jesteś dla wszystkich 
sprawcą zmartwychwstania! 
 
II 
 
Z grobu powstałeś, wszechmocny Zbawco,  
i piekło, widząc ten cud, przeraziło się, 
zmarli powstali i stworzenie raduje się wraz z Tobą, 
Adam weseli się 
i świat, zbawco mój, śpiewa Ci na wieki! 
 

T 523 
 
III 
 
Zmartwychwstałeś z grobu, Litościwy  
i nas wyrwałeś z śmierci wrót, 
dziś  Adam świętuje, 
 Ewa raduje się, 
i wszyscy prorocy i patriarchowie śpiewają nieustannie: 
 Moc i potęga władztwu Twojemu! 
 
IV 
 
Zbawca i wyzwoliciel mój, 
z grobu jako Bóg  
podźwignął śmiertelnych, 
skruszył wrota piekła i jako Władca zmartwychwstał trzeciego dnia.  
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T 524 
 
V 
 
Z piekła, Zbawco mój wyszedłeś, 
jego wrota pokruszyłeś jako Wszechmogący, 
umarłych jako Dawca Życia podniosłeś razem z Tobą, 
śmierci oścień skruszyłeś 
i Adama od klątwy wyzwoliłeś, ludzi Przyjacielu, dlatego Tobie śpiewamy:  
Wybaw nas, o Panie! 
 
VI 
 
Życiodajną ręką swoją wszystkich zmarłych 
z mrocznych otchłani, 
Dawco Życia, Chrystus Bóg, wydźwignął, 
zmartwychwstanie dając ludzkiemu rodowi. 
On jest Zbawicielem wszystkich, 
Zmartwychwstaniem i Życiem, i Bogiem wszystkich.  
 
T 525 
 
VII 
 
Odtąd już śmierci moc jest bezsilna, by powstrzymać umarłych,  
Chrystus, zstępując w nią skruszył i rozproszył jej siłę, 
piekło jest spętane, 
prorocy wszyscy razem radują się, głosząc: 
Zbawca prawdziwy ukazał się wierzącym, 
pójdźcie, wszyscy wierni ku Zmartwychwstaniu. 
 
VIII 
 
Z martwych powstałeś z grobu, 
wraz z Tobą świat podźwignąłeś i Adama obudziłeś, 
Ewa raduje się ze Zmartwychwstania Twego, 
krańce świata głoszą Zmartwychwstanie Twoje, 
Boże, pełen miłosierdzia!  
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T 530 
 
Chryste nowa Pascho, Tobie cześć! Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 
1. Pascho mistyczna sprawowana w zapowiedziach przez Prawo, 
a spełniona prawdziwie przez Chrystusa! 
Pascho przedziwna,' cudzie mocy Bożej 
i dzieło jego boskiej potęgi. 
 
2. Święto prawdziwe i pamiątka wieczna, 
nieznający cierpienia mękę cierpiał, 
nieśmiertelny Pan śmierć poniósł, 
z grobu życie powstaje,' a z upadku Zmartwychwstanie. 
 
3. Pascho,' święto całego wszechświata, 
darze, jaki Ojciec w swej miłości dać nam zechciał. 
Boski wschodzie Chrystusa nad ziemią, 
życie nieśmiertelne dla całego świata. 
 
4. Rano śmiertelna śmierci zadana, 
pokarmie niezniszczalny ludziom dany, 
życie niebiańskie dla wszelkich istnień, 
święta uroczystości dla nieba i ziemi. 
 
5. Prawo jest stare, ale Słowo nowe. 
Przemijająca jest zapowiedź, ale wieczna łaska. 
Śmiertelny baranek, nieśmiertelny Pan. 
Zabity jak baranek, zmartwychwstały jako Bóg. 
 
6. Zapowiedź przeminęła, prawda trwa na wieki, 
w miejsce baranka Bóg przyszedł. 
W miejsce zapowiedzi człowiek prawdziwy, 
a w człowieku Chrystus,' w którym wszystko się zawiera. 
 
7. Prawo stało się Słowem, 
stare się wypełniło, a nam dana jest łaska. 
Zapowiedź stała się Prawdą, a baranek Synem, 
Syn stał się człowiekiem,' a człowiek Bogiem. 
 
8. Zrodzony jako Syn, a jak Baranek poprowadzony, 
jak baranek zabity, jak człowiek pogrzebany, 
jako Bóg z martwych powstał, 
będąc z natury Bogiem i człowiekiem. 
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9. O Chryste, nasza Pascho,' w Tobie spełniają się zapowiedzi, 
w Ablu zostałeś zabity, w Izaaku związany, 
w Józefie sprzedany, w Mojżeszu porzucony, 
w baranku na ofiarę złożony,' w Dawidzie prześladowany. 
 
10. Ty z Dziewicy wziąłeś ciało, 
Tyś na krzyżu zawisł i w ziemi był pogrzebany. 
Tyś z martwych powstał 
i na wyżyny nieba wstąpił. 
 
11. Tyś Barankiem niemym, Barankiem zabitym, 
Tyś narodził się z Maryi,' Matki żyjących. 
Tyś wzięty został ze stada i na ofiarę poprowadzony, 
Tyś był wieczorem zabity, a nocą pogrzebany. 
 
12. Na drzewie krzyża Twych kości nie połamano, 
w ziemi Twoje ciało nie uległo zepsuciu. 
Ty z martwych powstałeś, 
Ty wskrzeszasz człowieka z otchłani jego grobu. 
 
13. Chwała Tobie Ojcze Święty,' któryś Jezusa wskrzesił z martwych! 
Chwała Tobie Synu Jednorodzony,' Baranku bez skazy! 
Chwała Tobie Duchu Święty, który dajesz nam życie! 
Trójco błogosławiona, chwała Tobie! 
 
T 531 
 
Chryste, Twój Krzyż jest naszą światłością. 
Twe zmartwychwstanie sławimy, co życie nam daje. 
 
1. Anioł Pański zstąpił z nieba jak błyskawica, 
odsunął kamień z grobu i usiadł na nim. 
Na jego widok żołnierze stali się jak martwi. 
O Chryste, Ty zdeptałeś nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego. 
 
2. Lud Twój odkupiony Krzyżem Twym zwycięskim 
świętuje dziś Twe zwycięstwo nad śmiercią. 
Wszelka władza została Ci oddana' na niebie i na ziemi. 
Krzyż Twój jest Drzewem Życia Raju nowego. 
  



47 

 
3. O Golgoto! Wzgórze święte,' na którym Adam został pogrzebany. 
O Golgoto, serce świata' nad Tobą wznosi się Chrystus. 
Zasiał On Życie w miejscu smutku 
i przyciąga do Siebie wszechświat cały. 
 
4. Naród kroczący w ciemnościach' ujrzał światłość wielką: 
na drzewie Krzyża podniósł się Zbawiciel. 
Królestwo Jego jest królestwem wiecznym, które nie przemija 
i wszystkie ludy, narody i języki będą Mu służyły. 
 
5. Z radością świętujmy zmartwychwstanie Chrystusa. 
My, którzy byliśmy ciemnością' staliśmy się światłością w Panu. 
Niechaj groby się otworzą!' Niech powstaną zmarli, 
by wysławiać Pana Życia. 
 
6. Wziąłeś na siebie, o Chryste' starodawne przekleństwo. 
Wywyższony między niebem i ziemią ogłaszasz pokój. 
W cieniu swych skrzydeł' przygarniasz nas do siebie. 
Jesteś z nami po wszystkie dni' aż do skończenia świata. 
 
7. Przedwieczny jest płomieniem gorejącym'  
Błogosławione niech będzie Jego Imię! 
Tysiące tysięcy stoją przed Nim. 
Błogosławiony Syn Człowieczy',  
który przybywa ku Niemu na obłokach nieba! 
Błogosławiona Rzeka `gnia, co płynie przed Nim! 
 
8. Przez Ciebie, Dziewico Maryjo, otrzymaliśmy Owoc Życia. 
Z Ciebie On wyrósł na pożywienie ludziom. 
W Tobie otwarła się dla nas radość niebios, 
gdy umierając na Krzyżu' uczynił nas twymi dziećmi. 
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T 536 
 

Raduj się, Kościele Pana, Alleluja, Alleluja! 
Oto twój Oblubieniec do ciebie przychodzi, 
Alleluja, Alleluja! 
 

1. Raduj się, Kościele Święty', śpiesz pośród wesela, 
Z Janem i Piotrem biegnij do grobu; 
Pochyl się i spójrz na leżące płótna, 
Oto ujrzeliśmy i uwierzyli: "Pan z martwych powstał!" 
 

2. Pośród nocy szukałaś‚ Umiłowanego twej duszy, 
Szukałaś Go w grobie, lecz nie znalazłaś; 
Mario, nie płacz, bo oto minęła już zima, 
Drzewo Krzyża wydaje już swój pierwszy Owoc! 
 

3. Wsłuchaj się w kroki Umiłowanego, bo oto nadchodzi: 
Wzywa cię po imieniu i rozpoznajesz głos Jego; 
Otrzyj łzy, raduj się spotkaniem, lecz go nie zatrzymuj, 
Ale idź i powiedz Jego braciom: "Pan z martwych powstał!" 
 

4. Zbudź się, oto Miły twój stoi u drzwi i kołacze: 
"Otwórz mi, siostro i przyjaciółko moja, 
Odchodzę ze świata, idę do Ojca: 
Do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego." 
 

5. Umiłowany twój zasnął, lecz serce Jego czuwa, 
Oblicze Jego kroplami nocy skąpane, 
Zwycięski powstał z otchłani śmierci, 
Błogosławieństwo Jego zwycięskiej Paschy jak krople rosy na ciebie spłynęły. 
 

6. W ogrodzie Adam wyciągnął rękę po owoc z drzewa śmierci; 
W ogrodzie Nowy Adam rozłożył ręce na drzewie Krzyża, 
W ogrodzie został pogrzebany, a Jego grób stał się źródłem życia; 
Do ogrodu zszedł Oblubieniec, by szukać swej umiłowanej. 
 

7. Wychwalaj Ojca, który cię stworzył i dał swego Syna, 
Uwielbiaj Chrystusa, twego Króla i Oblubieńca! 
On pierwszy cię umiłował i siebie samego wydał za ciebie, 
Przyodział cię chwałą i mocą swego Ducha! 
 

8. O Maryjo, Ikono Kościoła i Matko wierzących, 
Oblubienico Ducha, który uczynił z Ciebie swój Przybytek, 
Niech jaśnieje nad Tobą światłość Twego Syna, 
On zmartwychwstaniem swoim napełnia Cię niewysłowionym pięknem!  
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T 537  
 

Twoje z martwych powstanie, Chryste, Alleluja, 
rozradowało cały świat, Alleluja, 
dało nam życie z wody i z Ducha, Alleluja. 
 

1. Ukazujesz nam Panie, Twe zranione ręce i przebity bok, 
skąd wypływa dla nas woda, Krew i Duch. 
Patrząc na Ciebie', któregośmy przebili 
wyznajemy z wiarą': „Pan mój i mój Bóg!” 
 

2. Na początku' pierwszego dnia tygodnia, 
Stworzyłeś Panie światło i świat. 
Duch Boga unosił się nad otchłanią, 
sprawiając, że życie wyłoniło się z łona wód. 
 

3. Kiedy nadeszła pełnia czasów,' pierwszego dnia tygodnia, 
Napełniłeś swych uczniów Tchnieniem życia. 
Dałeś im Ducha Zmartwychwstania, 
odrodziłeś świat zniszczony przez grzech. 
 

4. Oto my, w te dni ostatnie, 
Zanurzeni przez chrzest w Twej chwalebnej śmierci 
Zostaliśmy pogrzebani wraz z Tobą w grobie, 
I zmartwychwstaliśmy wraz z Tobą do nowego życia. 
 

5. Oto nadszedł dzień, gdy wylewasz na swój lud 

Ducha łagodności i przebłagania 

Oto nadszedł dzień nie znający zachodu, 
Dzień, w którym lud nowy' rodzi się z łona wód żywych. 
 

6. Nie pozostawiłeś w cieniu śmierci' człowieka, na swój obraz stworzonego, 
Chryste Zmartwychwstały,' odwieczny Obrazie Ojca. 
Usuwasz nienawiść i dajesz nam pokój, 
Twe rany są bramą,' otwierającą nam Niebo. 
 

7. Chwała świętemu Ojcu,' który jest źródłem życia. 
Chwała Chrystusowi,' Pierworodnemu Nowego Stworzenia. 
Chwała Duchowi,' który wszystko odnawia. 
Cały świat Cię wielbi,' Radości naszego zbawienia! 
 

8. Wielbimy Cię, Matko Chrystusa,' chwało całej ziemi, 
Sławimy Cię, błogosławiony Ogrodzie i drzewo Życia. 
Sławimy Cię, Raju,' w którym płyną zdroje wód żywych 
Maryjo, błogosławiona między niewiastami,' sławimy Ciebie.  
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T 538 
 

Twoja Światłość rozbłysła o brzasku Paschy,  
o Chryste, wschodzące Słońce. 
Ty nas wyzwoliłeś z niewoli śmierci, Alleluja! 
 

1. Chryste, Ty zstąpiłeś do Królestwa ciemności, 
Spocząłeś w śmierci pomiędzy tymi, którzy w niej posnęli; 
Zbudziłeś zmarłych blaskiem Twego Zmartwychwstania 
Poprowadziłeś ich do ogrodu Życia. 
 

2. O brzasku jeszcze niepewnym świata nowego, 
Gdy w naszych sercach z wolna' poczyna jaśnieć dzień nowy, 
Stajesz Panie na brzegu,' przychodząc do nas z pierwszą zorzą; 
Wzywasz nas abyśmy z Tobą kroczyli w Światłości Wiekuistej. 
 

3. Uczniowie nie rozpoznali Twego Oblicza, 
Ale Ty otwierasz oczy naszych serc,' by ujrzały to, co niewidzialne. 
Na Twoje Słowo Panie,' zarzucamy sieci, 
I biegniemy ku Tobie wyznając: „To jest Pan” 
 

4. Przyjąłeś zaproszenie Abrahama,' by zasiąść z nim do stołu, 
Dziś nas zapraszasz na swoją ucztę; 
Sam zastawiłeś stół' i nam posługujesz, 
Oto Kościół ucztuje u stołu Boga. 
 

5. Z nastaniem poranka' Jezus ukazał się na brzegu. 
Śpiewamy nową pieśń chwały. 
Oto dzień nowy', który Pan uczynił 
O Chryste, Tyś Pierwszym Dniem, Nowego Stworzenia. 
 

6. Odszedłeś z tego świata,' i powróciłeś do Ojca; 
Szukamy Twego Oblicza,' o Chryste nasza nadziejo. 
Choć Cię teraz nie widzimy miłujemy Ciebie' i wiemy, że przychodzisz, 
bo blask Twojej Chwały zajaśniał już pośród naszej nocy. 
 

7. O Chryste napełnij nasze serca wiecznym uwielbieniem! 
Wysławiajmy Ojca Światłości! 
Cześć oddajmy Chrystusowi,' Światłości zrodzonej ze Światłości, 
A Duch Święty niech zawsze napełnia światłością oczy nasze. 
 

8. Przyszedłeś Chryste swój lud nawiedzić, 
spełniłeś obietnicę daną Abrahamowi. 
Przyjąłeś Ciało z Maryi,' co chlubą jest Izraela, 
dzieci Abrahama' stają się dziećmi Boga.  
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T 539  
 

Tobie cześć Panie chwały! 
Życie nam dajesz światłością swą, Alleluja, Alleluja! 
 

1. Oto jaśnieje światło Chrystusa, 
I oto wschodzi czyste światło Ducha, 
Oto otwierają się dla nas skarbce nieba 
Zlewając chwałę Pana’ na całe stworzenie. 
 

2. Ogromna i ciemna noc została pochłonięta, 
Światłość unicestwiła ciemność. 
Oto smutny cień śmierci 
został teraz okryty cieniem. 
 

3. Oto Wschód wschodów rozciąga się nad wszechświatem. 
Ten, który jest przed gwiazdą poranną, 
Nieśmiertelny, wielki Pan nasz Jezus Chrystus 
jaśnieje nad wszystkimi ludźmi bardziej niż słońce. 
 

4. Życie jaśnieje dla wszystkich ludzi, 
I świat przyjmuje tę Światłość na wieki jaśniejącą. 
Oto dzień nie znający końca’ Światłości odwiecznej 
Dla wszystkich wierzących w Niego zajaśniał. 
 

5. Grób nie może zatrzymać Dawcy Życia,  
Kamień nie może ciążyć nad Panem wszechświata. 
On uwalnia ludzi związanych, 
Przyciąga ku Ojcu tych, którzy upadli. 
 

6. O Królu świętych’, oto wznosi się Światłość 
Nad niezliczonym tłumem, owocem Twego zwycięstwa, 
Kiedy święte wody chrztu 
Przywracają radość duszom oczyszczonym. 
 

7. Lud święty rodzi się z wody i z Ducha, 
Obmyty ze swojego grzechu w nowej rzece. 
Nowe odzienie jaśnieje Światłem, 
Biel stada raduje Pasterza. 
 

8. Raduj się, Kościele Pana, 
Wyśpiewuj chwałę Oblubieńca, który Cię zbawił przez swój Krzyż. 
Zniszczył Królestwo śmierci przez Swoje Zmartwychwstanie. 
Adam i jego dzieci otrzymują w dziedzictwie nowe Królestwo.  
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9. Twój Kościół Cię wysławia,' o Chryste, nasz Boże, 
Bo przez Swą śmierć zaślubiłeś go sobie. 
Swą przelaną Krwią spłaciłeś jego dług, 
A Twoja Miłość króluje na wieki. 
 
10. Zaproszeni na ucztę Syna,' Zbawiciela świata, 
Byliśmy pogrążeni w śmierci, a zostaliśmy wezwani do Życia. 
Oczyśćmy się we krwi Baranka, 
Ku chwale majestatu Jego łaski. 
 
11. Synowie i córki Kościoła' zobaczmy w tej tajemnicy, 
Chwałę Syna, który nas wzywa do Światłości. 
Miłość zstąpiła z wysoka' i dała nam Życie, 
Byśmy głosili majestat jego łaski. 
 
12. Byliśmy „Nie-ludem” i „bez miłosierdzia”, 
Lecz On nas umiłował i do Niego należymy. 
Wezwani z ciemności' do Jego Światłości, 
Uwielbiajmy chwałę Jego Imienia. 
 
13. Chwała Tobie Ojcze Najświętszy', któryś wskrzesił Jezusa z martwych, 
Chwała Tobie Chryste Panie, któryś wybawił nas od śmierci. 
Chwała Tobie Duchu Święty, który dajesz nam Życie, 
Trójco błogosławiona, chwała Tobie! 
 
T 540 
 
Alleluja, Alleluja! Dziś dzień radości dał nam Pan, Alleluja, Alleluja! 
 
1. Wpatrujmy się w Zmartwychwstanie Chrystusa, 
uwielbiajmy Pana, który od śmierci nas wybawił. 
O Chryste, oddajemy pokłon Twemu Krzyżowi, 
śpiewamy i wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie. 
 
2. Przyjdźcie wszyscy wierzący oddać cześć Zmartwychwstaniu Pana, 
oto przez Krzyż radość światu została dana. 
Uwielbiajmy i wysławiajmy Pana Życia, 
On swą śmiercią śmierć zwyciężył,'  śmierć za nas ponosząc. 
 
3. O Chryste zmartwychwstały, Ty nas wyprowadzasz 

z niewoli ku wolności, 
z ciemności do światła, 
ze śmierci do życia.  
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4. Rozciągnij nad światem Twe Królestwo Światła, 
uczyń z nas wszystkich nowe kapłaństwo. 
Zgromadź lud wybrany,' święty i nieśmiertelny, 
bo Tyś jest Paschą naszego zbawienia. 
 

5. Bądź pozdrowiony dniu świąteczny, czcigodny od wieków, 
w którym Bóg śmierć zwyciężył i do nieba wstąpił. 
Piękno odradzającego się świata daje świadectwo, 
że wszelkie dobro jest mu zwrócone,' kiedy Pan przychodzi. 
 

6. Z Chrystusem zwycięskim, który smutek śmierci znosił, 
wszechświat rozkwita i odradza się do radości. 
Bóg, który został ukrzyżowany,' króluje na każdym miejscu 
i całe stworzenie ofiaruje Stwórcy swą modlitwę. 
 

7. O Chryste, zbawienie świata, dobry Boże i Odkupicielu, 
Synu Jednorodzony Ojca niewidzialnego! 
Widząc rodzaj ludzki w przepaść spadający, 
by wyrwać z niej człowieka,' jednym z nas się stałeś. 
 

8. Dzień Zmartwychwstania, niech ludy promienieją radością! 
Pascha Pana, która przeprowadza nas ze śmierci do Życia! 
Pascha Pana, która prowadzi nas z ziemi do Nieba! 
O Chryste, Tobie śpiewamy ten hymn zwycięski. 
 

9. Dzień jedyny i Dzień prześwięty, 
Król i Pan dni wszelkich. 
Święto świąt i Dzień radości, 
dziś wysławiamy Chrystusa zmartwychwstałego. 
 

10. Przyjdźcie w ten dzień nowy świętego Zmartwychwstania, 
przyjmijmy nowy owoc Winnicy prawdziwej, 
weźmy udział w Bożej radości,' w królowaniu Chrystusa, 
wysławiajmy Pana na wieki bez końca. 
 

11. Świadkowie Twego nieskończonego miłosierdzia, 
ci, którzy byli zakuci w pęta Otchłani, 
śpieszą krokiem radosnym ku Twej światłości, Chryste, 
wychwalają i wysławiają Paschę wieczystą. 
 

12. Wyjdźmy naprzeciw Chrystusa, który z grobu powstaje, 
jak się wychodzi naprzeciw Oblubieńca 
i uczcijmy śpiewami radości 
Paschę Boga, bo to ona nas zbawia. 
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13. Chwała Tobie, Ojcze Święty, któryś Jezusa wskrzesił z martwych! 
Chwała Tobie Chryste Panie,' któryś przez Krzyż swój nas zbawił! 
Chwała Tobie, Duchu Święty, który dajesz nam Życie! 
Trójco błogosławiona, chwała Tobie! 
 
T 545  
 
Trwajcie we Mnie, tak, jak Ja trwam w was. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc przyniesiecie. 
 
1. Ja jestem krzewem winnym' wy latoroślami 
Trwajcie we Mnie', a przyniesiecie obfity owoc. 
Jeśli Słowo Moje trwa w was' staniecie się Moimi uczniami. 
Wszystko, o co poprosicie Ojca w Moje Imię' tego udzieli wam. 
 
2. Przykazanie nowe daję wam: 
„Miłujcie się wzajemnie' tak jak Ja was umiłowałem”. 
Oto czynię wszystko nowe. 
Trwajcie we Mnie.' a będziecie przynosić owoce nowego świata. 
 
3. Idę przygotować wam mieszkanie 

i przyjdę powtórnie, by zabrać was do siebie. 
Oto przybytek Boga z ludźmi: 
Trwajcie we Mnie' a Ja będę trwał w was. 
 
4. Nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem, 
abyście szli przynosili owoc, który trwa: 
Idźcie i wy pracować w mej winnicy! 
A dam wam owoce Mego zmartwychwstania! 
 
5. W świetle poranka Paschy' Umiłowany zszedł do ogrodu: 
by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny', czy w kwieciu są już granaty. 
Przyszedł On do ogrodu, aby paść stado Swoje, 
Kościół Swój umiłowany,' w którym złożył całą Swą miłość. 
 
6. Winnica Moja umiłowana rozsiewa swą woń: 
Zasadziłem ją przy źródle żywym Ducha. 
Ogrodem zamkniętym ona jest' gdzie znajduję odpocznienie: 
ogrodem, którego wino obfite rozradowało Moje serce. 
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7. Błogosławiony niech będzie Ojciec', który pierwszy nas umiłował 

i który otoczył chwałą Jezusa' swego Syna umiłowanego 
Błogosławiony niech będzie Duch' który czyni z nas przybytek Boga pośród ludzi. 
Błogosławiony niech będzie Bóg żyjący', którego chwałą jest człowiek żywy. 
 
8. Raduj się, gdyż Pan uczynił z Ciebie swój przybytek. 
Uczynił Cię, Dziewico Maryjo', Matką żyjących. 
Pan jest z Tobą', albowiem uwierzyłaś Jego Słowu, 
Przez Swoje ciało', wywyższył Ciebie w ciele twym. 
 

T 552 
 

Zbudź się, ach zbudź, o śpiący! Ocknij się już ze śmierci snu, a zajaśnieje ci 
Chrystus! Alleluja, alleluja! 
 

1. Oto dzień, w którym Chrystus' daje nam Świętego Ducha 
Tchnął na swych uczniów i obdarza ich pokojem; 
Wszelkie stworzenie się jednoczy w Jego Ciele Zmartwychwstałym, 
z przebitego boku Jezusa Kościół się rodzi.  
 

2. Tomaszu wyciągnij rękę i włóż ją do mego boku! 
„Błogosławieni, którzy uwierzyli, choć nie widzieli! 
To, czego dotykały twe ręce,' co oglądały twe oczy', coś usłyszał o Słowie Życia. 
Idź i ogłoś twym braciom', aby ich radość była doskonała”. 
 

3 .Tomasz zobaczył Tego, którego przebodli 
i z radością zawołał:' „Pan mój i Bóg mój”. 
Zaświadcza to ten, który widział' a świadectwo Jego jest prawdziwe, 
aby świat uwierzył, że Bóg pierwszy nas umiłował.  
 

4. Oto dzień, w którym Pan daje uczniom Swego Ducha: 
„Weźmijcie Ducha Świętego, Ducha Prawdy 
Tego, który od Ojca pochodzi' i składa o Mnie świadectwo, 
To On doprowadzi was do całej prawdy”. 
 

5. „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam: 
Obdarzam was chwałą', jaką otrzymałem od Ojca, 
Abyście stanowili jedno', jak Ja i Ojciec jedno jesteśmy, 
aby świat uwierzył', że mnie posłał Ojciec.  
 
6. Chrystus Zmartwychwstały ukazał się swoim uczniom, 
pokazuje im ręce i bok; 
Tomasz dotknął ran Pana Życia: 
Pascha Pana napełnia radością tych, którzy w Niego wierzą.  
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7. Wysławiamy dzień nowy Chrystusowej Paschy! 
Dzień, który Ojciec nam dał, byśmy żyli w Jego świetle, 
Dzień, w którym Duch wylany jest na wszelkie ciało, 
Dzień radości i wesela, Alleluja! 
 
8. Oto dzień, w którym Twój Syn nad śmiercią zatriumfował, 
Trwasz na modlitwie Maryjo', wraz Apostołami: 
W Tobie, Matko wszystkich Żyjących', Kościół przyjmuje Zbawienie; 
Z Tobą raduje się w Jezusie swoim Zbawcy. 
 
T 558 
 

Dziś Chrystus z martwych powstał!  
Śmiercią swą zwyciężył śmierć, umarłym życie dał! 
 

1. O Chryste, zstąpiłeś do największych głębi ziemi 
I skruszyłeś łańcuchy, które trzymały uwięzionych, 
A trzeciego dnia’ wypełniając znak Jonasza 
W chwale z grobu powstałeś. 
 

2. Jako Bóg złożyłeś dobrowolnie Ojcu 
Siebie-Ofiarę na zawsze żyjącą, 
Wskrzesiłeś wraz z sobą Adama’ i jego potomstwo, 
Gdy w chwale z grobu powstałeś. 
 

3. Maria Magdalena biegnie do grobu, 
Widzi Chrystusa, a pyta, jakby był ogrodnikiem. 
Jaśniejący anioł mówi kobietom: 
„Nie płaczcie już, bo Chrystus powstał z martwych” 

 
4. Dlaczego szukacie Żyjącego pośród umarłych? 
Dlaczego opłakujecie Nieśmiertelnego. 
Idźcie, powiedzcie to Jego uczniom: 
„Chrystus powstał z martwych!” 
 
5. Niesłychany to cud’: niedowiarstwo zrodziło wiarę. 
Tomasz powiedział: „Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę”. 
Lecz gdy dotknął boku Pana, 
Uwierzył, że Synem Bożym jest Ten, który się wcielił. 
 
6. Rozpoznaje w Nim Tego, który cierpiał w swoim ciele, 
Wyznaje Go Bogiem zmartwychwstałym. 
Zawołał głosem  donośnym: 
„Pan mój i Bóg mój!”', oddając Mu chwałę.  
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7. Panie, radością jest dla Ciebie, gdy Cię szukamy. 
Dlatego, Przyjacielu ludzi,' wychodzisz naprzeciw Tomasza, 
Ofiarujesz Twój bok temu, który nie wierzy, 
by świat wyznał Twoje święte Zmartwychwstanie. 
 
8. W Chrystusie znamy Ojca, 
Który jaśnieje światłem niedostępnym. 
Dlatego śpiewamy Mu z radością: 
„Panie, przez Twe Zmartwychwstanie’ okryłeś się chwałą”. 
 
9. Nas, uczniów Pana, otoczyła światłość, 
Gdyż On stoi przy nas jaśniejący światłem. 
Dlatego śpiewamy Mu z radością: 
„Panie, przez Twe Zmartwychwstanie’ okryłeś się chwałą”. 
 
10. Chrystus objawia w nas tak, jak obiecał 
Odblask swojej boskiej chwały. 
Dlatego śpiewamy Mu z radością: 
„Panie, przez Twe Zmartwychwstanie’ okryłeś się chwałą”. 
 
11. Tobie śpiewamy, Pasterzu, który prowadzisz do Królestwa, 
za stado Boże życie oddałeś. 
Zgromadziłeś rozproszone owce’ przez Twą śmierć i zmartwychwstanie. 
Spraw, byśmy znali głos Twego Słowa. 
 
12. Tobie śpiewamy, bo jesteś Bramą owiec, 
Przyjąłeś ciało, by nas wziąć w Twoją Paschę. 
Twe ciało jest prawdziwą Bramą’, która otwiera nam niebo. 
Prowadzisz wierzących do miłości Twego Ojca. 
 
13. Piotrowi, który Ci wyznał trzykrotnie swą miłość, 
Powierzyłeś Kościół Twoją Krwią odkupiony. 
Prowadź Go w jasności Twojej Paschy, 
abyśmy Ci śpiewali w radości wiecznej. 
 
14. Panie, nie pozostawiaj nas sierotami, 
Ty, który siedzisz po prawicy Ojca. 
Udziel w obfitości łaski Ducha, 
Oświeć tych, co Cię szukają całym sercem. 
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15. Jak byłeś obecny pośród Apostołów, 
Tak zechciej zjednoczyć się z tymi, co Cię pragną. 
Ty, który miłujesz ludzi’, o Miłosierny, 
Zachowaj nas w miłości Twego Ojca. 
 
16. Udziel swoim sługom Ducha Pocieszyciela 
Gdy smutek przytłacza nasze serce. 
Nie oddalaj się od nas w czasie strapienia 
Uprzedzaj nas zawsze Twym wspomożeniem. 
 
17. O Słowo, Przyjacielu ludzi, powracasz do Ojca. 
Oto pragnienia Twego serca spełnione. 
Prowadź nas do mieszkania,' które nam przygotowałeś, 
Bo jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. 
 
T 559 
 
Chrystus powstał z martwych, śmiercią swą zwyciężył śmierć, leżącym w grobach 
życie darował.  
 
T 580 
 

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 wrą, niech błąd upadnie, 
wielką nasz Jezus Bóg świata zagadką, 
Kyrie eleison. 
 

4. Ty co posilasz nas własnym Ciałem, 
Co swej purpurą krwi wargi czerwienisz,  
Kyrie eleison. 
 

5. Paschy wieczystej nam udziel o Chryste,  
Co swej purpurą krwi wargi czerwienisz, 
Kyrie eleison.  
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T 581 
 
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.  
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8. Chwała Ojcu i Synowi,  
który z martwych żywy wstaje 
I Świętemu też duchowi  
Niech na wieki nie ustaje. 
 
T 582 
 
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 - 
Boży Synu wszechmogący, 
Wybaw nas z piekielnej mocy”. 
Alleluja, Alleluja! 
 

7. Wielkie tam wesele mieli 
Gdy Zbawiciela ujrzeli. 
Którego z dawna żądali. 
Alleluja, Alleluja! 
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8. Potem swą mocą zmartwychwstał, 
Pieczęci z grobu nie ruszał. 
Na stróżach 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! 
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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 wieczne zbawienie! 
Alleluja, alleluja! 
 
T 590 
 
W chwale wzniosłeś się, o Chryste, Boże nasz, 
radość dając uczniom obietnicą Ducha Świętego, 
upewniając ich Twym błogosławieństwem,  
że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata. 
 
T 592 
 
Chryste, Boże nasz, spełniwszy Twą pieczę nad nami  
i połączywszy rzeczy ziemskie z niebieskimi, 
wstąpiłeś na niebiosa w chwale,  
nie oddalając się, lecz pozostając niedostępnym  
i wołającą do miłujących Cię:  
Jam jest z wami i nikt przeciwko wam.  
 
T 593  
 

Dziś Chrystus do nieba wstępuje, 
zasiada po Ojca prawicy! 
Śpiewajcie Panu chwał! 
 
1. Ciesz się i wesel, Jeruzalem! 
Uwielbiaj Twego Króla w Jego chwale. 
On dziś wstępuje nad niebiosa, 
Ludziom rozdziela Swe dary. 
 

2. Dobry Pasterz przyszedł szukać owcy zagubionej, 
Zstąpił do doliny ciemności. 
Dziś niesie ją na Swych ramionach, 
Na obfitych pastwiskach' pozwala jej spocząć. 
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3. Chwała Tobie, Chryste, co wyłaniasz się z pustyni, 
Wsparty na Kościele', swej umiłowanej Oblubienicy! 
Przyjdźcie, zobaczcie Chrystusa, naszego Króla, 
W koronie którą ukoronowała Go Jego Matka', w dniu radości Jego serca. 
 
4. Prosimy Cię, o Chryste, nasz Zbawco, 
Przez moc Krzyża, na którym zostałeś wywyższony, 
Pociągnij za sobą wszystkich ludzi, 
Na wszystkich zlej Twoje Światło i Miłosierdzie. 
 
5. Chwała Ojcu Najświętszemu', który posadził Pana po Swej prawicy, 
Chwała Synowi Jego, Jezusowi, wywyższonemu w chwale, 
Chwała Duchowi Miłości', którego Chrystus obiecał, 
Trójco dająca życie, chwała Tobie! 
 
6. Maryjo, Boża Matko, wstawiaj się za nami! 
Ciało, które Pan Chwały' oblekł w Twoim łonie, 
Wstępuje dziś do nieba' po prawicy Ojca 
I przygotowuje Ci miejsce przy sobie! 
 

T 594 
 
Wysławiamy Cię,  
Wysławiamy Cię, o Chryste, źródło życia 
i widząc Cię wznoszącego się do nieba,  
razem z przeczystym ciałem Twym, 
sławimy święte Twe wniebowstąpienie.  
 

T 595 
 
Królestwa ziemi, śpiewajcie Panu, On wstępuje ponad niebiosa, na wschodzie. 
 
1. Kiedy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie. 
Ojcze', objawiłem imię Twoje ludziom, 
Ty mi ich dałeś, a Ja idę do Ciebie. 
 
2. Świat starzejący się pod ciężarem grzechu, 
odnowiłeś Twoim Zmartwychwstaniem. 
Teraz opuszczasz świat i wracasz do Ojca, 
cała ziemia pokłon Ci oddaje. 
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3. Widzieliście Jezusa wznoszącego się w niebiosa, 
tak samo powróci On w chwale. 
Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”, 
tak, Jego powrót jest bliski'/ Przyjdź, Panie Jezu! 
 
4. „Oto idę do Ojca mego i Ojca waszego, 
do Boga mego i Boga waszego.” 
W Chrystusie mieszka na sposób ciała pełnia bóstwa, 
a wy znajdujecie się w Nim', włączeni w Jego pełnię. 
 
5. Chwała Ojcu Najświętszemu', który posadził Pana po swej prawicy, 
Chwała Synowi Jego, Jezusowi', wywyższonemu w chwale. 
Chwała Duchowi Miłości', którego Chrystus nam obiecał, 
Trójco dająca życie, chwała Tobie! 
 

T 596 
 
Bramy, podnieście swe szczyty! Unieście się odwieczne podwoje! Niech 
wkroczy Król wiekuistej chwały! 
 
1. Dzisiaj Chleb Żywy i duchowy 
wstępuje do Ojca, który Go posłał. 
W Ciele Jego poznaliśmy tajemnicę Boga, 
wstępuje On do nieba, jak dar ofiarny. 
 
2. Nowa Pascha została złożona w ofierze, 
Arcykapłan rozdarł zasłonę zapowiedzi. 
Dla nad On stał się Barankiem Bożym, 
Dla nas stał się Kapłanem nowym. 
 
3. Z nieba On zstąpił jako światłość, 
z Maryi się narodził jako Boże ziarno, 
z Krzyża zdjęty został jako owoc, 
do nieba wstąpił jak płodów pierwociny. 
 
4. Chwała Ojcu Najświętszemu', który posadził Pana po swojej prawicy. 
Chwała Jego Synowi, Jezusowi, wywyższonemu pośród chwały. 
Chwała Duchowi Miłości, przez Chrystusa obiecanemu. 
Trójco Życiodajna, chwała Tobie! 
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