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Oto są Baranki młode. Oto Ci, co zawołali Alleluja.
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,
Alleluja, Alleluja!

11

O, Surrexit Christus, Alleluja!
O, Cantate Domino, Alleluja!

12

1. Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami,
módl się do Niego za nami, Alleluja, Alleluja!

2. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali Alleluja, Alleluja!

13

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja.
Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja.

2. Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja.
Dla człowieka mizernego, alleluja, alleluja.
3. Tego dnia wielkanocnego, alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego, alleluja, alleluja...
4. Świętą Trójcę wyznawajmy, alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy, alleluja, alleluja...

14

Zmartwychwstał pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

15

Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan! Alleluja, Alleluja!
Jest pośród nas! Jest pośród nas! Alleluja, Alleluja!
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Ubi caritas et amor, – ubi caritas Deus ibi est
Mądrość stół zastawiła obficie
i na święto zaprasza swój lud.
Przychodźcie na ucztę Syna Bożego,
przyjmijcie ten chleb co Pan daje Wam.
Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne

1. Wzięliśmy i jedliśmy chleb błogosławiony
Ciało Pana i Krew drogocenną
Chleb przemienił Pan
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający
2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy węgiel żarzący się na ołtarzu,
w cieniu którego śpiewają Serafiny.
4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
To Ciało spali ciernie grzechów
i oświeci dusze ludzi
Przyjmujących Boski Pokarm.

4

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 triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi – niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

5

1. O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;
Napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany!

2. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
Abyś nas wszystkich życiem napawała,
Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta, Miłosierdzie wybłagała!

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.
2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła.

7

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą, by żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

8

1. Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan! Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan. Alleluja, alleluja, alleluja!
3. W majestacie Boskiej chwały idzie Chrystus Zmartwychwstały
między uczniów swych.Alleluja, alleluja, alleluja!

9

1. Alleluja, żyje Pan, powstał z grobu z brzaskiem dnia.
Zaśpiewajmy z głębi serc, z całym światem nową pieśń.

3. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,
Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.
Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, Z Aniołami, ze świętymi.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

6

3. Zwyciężyła Pańska moc, już skończona grzechu noc.
Nadszedł już zwycięstwa, cieszmy się, śpiewajmy w nim.

1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej,
Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.

2. Dla nas hańbę krzyża zniósł, poniósł mękę, przyjął grób.
Dziś na nowo cieszy nas jasny zmartwychwstania blask.

