ŚWIĘTE

TRIDUUM

PASCHALNE

Niech te najważniejsze dni w roku umocnią Waszą
wiarę, nadzieję i miłość,
abyście mogli pójść na cały świat, głosząc wszystkim ludziom
prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa.
Dziękując za Wasz piękny śpiew podczas Triduum Paschalnego,
życzymy Wam takiej radości paschalnej,
która będzie przybliżać do Pana Boga i drugiego człowieka.
Kantorzy studentatu.

KRAKÓW
2020

Liturgia
Męki Pańskiej

23. Dobranoc,

głowo święta

1. Chwała

Tobie, Królu wieków
m.: J. Gałuszka

opr.: P. Bębenek

2. Dobranoc, włosy święte mocno potargane,

Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
Dobranoc...
3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrojona,

Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
Dobranoc...
4. Dobranoc, ręce święte, na krzyż wyciągnione

Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.
Dobranoc...
5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła

Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
Dobranoc...
6. Dobranoc, serce święte włócznią otworzone,

Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
Dobranoc...
7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte

I tępymi gwoździami do krzyża przybite.
Dobranoc...
8. Dobranoc, krzyżu święty, z którego złożony
Werset:

Jezus i w prześcieradło białe owiniony.
Dobranoc...

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
A była to śmierć krzyżowa.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko
I dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

9. Dobranoc, grobie święty najświętszego Ciała,
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Który Matka Bolesna łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności
Za Twe męki, zelżywości, Jezu mój!
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2. Improperia
śpiew na odsłonięcie krzyża
dwóch kantorów śpiewa:

Agi-

os

athána-tos,

o The- ós,

e-lé-

i-son

Agi- os

ischyrós,

Agi- os

i- más.

schola braci odpowiada:

Sanctus

De- us,

mi-se-ré-

re

Sanctus

no-

fortis,

Sanctus

et immortá-

lis,

2. Tyś nam przyniosło nie śmierć, lecz życie,
Nie wyrzucasz z raju, lecz do niego wprowadzasz.
Na Ciebie wstąpił Chrystus jak na rydwan królewski,
Diabła obalił i wyrwał nas z Jego niewoli.

bis.

następnie odpowiadają wszyscy:

opr.: M. Pospieszalski

3. Niegdyś przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni,
Teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża;
Zaiste nowa to i niezwykła zamiana:
Życie w miejsce śmierci, zamiast hańby - chwała.

4. Na Tobie jak kwiat rozkwitła najwyższa mądrość,
Ujawniając próżne przechwałki świata i głupią pychę.
A różnorakie dobra biorące swój początek z krzyża
Zniszczyły zarodki zła i przewrotności.
5. Dzięki Tobie przyoblekamy się w Chrystusa
I porzucamy starego człowieka.
Pod Tobą w jedno się gromadzimy,
Owce Chrystusowe niebiańskiej owczarni.
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17. Boże

mój

3. Krzyżu

Święty

m.: J. Sykulski

18. O
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Drzewo Święte

opr.: J. Gałuszka

2.

Skłoń gałązki drzewo święte
Ulżyj członkom tak rozpiętym,
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia,
Spuść lekkuchno i cichuchno
Ciało Króla Niebieskiego.

5.

Niesłychanać to jest dobroć
Za kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dzisiaj zdziałać,
Za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował.

3.

Tyś samo było dostojne
Nosić światowe zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypływała.

6.

Nędzne by to serce było,
Co by dziś nie zapłakało,
Widząc Stworzyciela swego
Na krzyżu zawieszonego,
Na słońcu upieczonego
Baranka wielkanocnego.

4.

W jasełkach leżąc gdy płakał,
Już tam był wszystko oglądał,
Iż tak haniebnie umrzeć miał,
Gdy wszystek świat odkupić chciał.
W on czas między zwierzętami,
A teraz między łotrami.

7.

Maryja Matka patrzała
Na członki, co powijała,
Powijając całowała,
Z tego wielką radość miała.
Teraz je widzi sczerniałe,
Żyły, stawy w Nim porwane.

t.: św. T. Studyta
m.: J. Blycharz

28

5. Duszo

Chrystusowa

14. Do

twarzy Chrystusa

opr.: C. Paciorek

m.: P. Bębenek

9. Gdy mi każesz odejść kiedy,
Jezu Chryste, zjaw się wtedy,
Oblubieńcze, żaru godny,
Ukaż mi się sam, pogodny,
W zbawczym drzewie krzyża!

5. W tej męczarni, którejś doznał,
Obyś mnie, Pasterzu, poznał!
Z Twoich warg miód piłem święty,
Miód wraz z mlekiem zaczerpnięty,
Ponad wszystko słodszy.

8. Skoro i mnie śmierć przemoże,
Nie bądź wtedy z dala, Boże!
W straszny ony czas konania
Przybądź Jezu bez zwlekania
I broń mnie z pobliża.

4. Tak sterany, tak oplwany,
Tak, mnie gwoli, śmierci znany,
Przedsię grzesznikowi Twemu
Znak miłości noszącemu,
Jaw się rozjaśniony.

7. Za Twej gorzkiej śmierci męki,
Jezu miły, przyjmij dzięki,
Któryś dobry Bóg miłości,
Daj, niech mrę w Twej obecności,
Grzesznik pełen winy.

3. Wszystka Cię już moc żywota
Opuściła, nie dziwota,
Śmierć już widać w Twem spojrzeniu,
Cały zwisasz w rozemdleniu,
Męką wyniszczony.

6. Radbym w owej świętej męce
W Twoje się postawić miejsce,
Na tym krzyżu mieć skonanie,
Gdyż krzyż moim miłowaniem,
Ja pod krzyżem zginę.

2. Witaj, której twarz kochana
Odmieniona, w brudzie, w ranach,
Odmieniwszy świat piękności,
Pełna takiej jest bladości,
Że się niebo trwoży.
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13. Per

Crucem Tuam

8. Upadnij

na kolana

m.: P. Pałka
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opr.: D. Kusz OP

2.

Zabrzmijcie z nami, nieba:
Bóg nasz niepojęty.
W postaci przyszedł chleba,
Święty, Święty, Święty!

3.

Powtarzaj, ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty!

4.

Pan wieczny zawsze, wszędzie,
Ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie:
Święty, Święty, Święty!
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9. Odszedł

Pasterz nasz
opr.: D. Kusz OP

4. Jestem bardzo bliski upadku
I ból mój jest zawsze przede mną
Żołnierze uplótłszy koronę z cierni
Włożyli mi ją na głowę.
5. Przebodli ręce i nogi moje
Policzyć mogę wszystkie kości moje.
Do mego pokarmu żółci domieszali
A kiedy pragnąłem poili mnie octem.
6. Szydzą ze mnie wszyscy którzy na mnie patrzą
Wargi rozwierają, potrząsają głowami.
A oni wpatrują się, sycą się mym widokiem
Między siebie dzielą moje szaty i los rzucają o moją suknię.
7. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mojego
Ty mnie uwolnisz, Panie, Boże wierny.
Wspomnij, Panie sługę Twego
Gdy przyjdziesz do swego Królestwa.

Po wersecie (po siódmej zwrotce) śpiewamy Miserere, a następnie refren i ostatnie zwrotki.

8. On się obarczył naszym cierpieniem
I dźwigał nasze boleści.
On przebity został za nasze grzechy
Zdruzgotany za nasze winy.
9. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce
Każdy z nas odwrócił się ku własnej drodze.
A Pan złożył na Niego
Winy nas wszystkich.
10. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie
Przebudź się i nie odrzucaj nas na zawsze.
Oto Bóg jest zbawieniem moim
Zaufam Mu i bał się nie będę.
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12. Kantyk

o Męce Pańskiej
m. ref.: J. Berthier
m. zwr.: J. Gałuszka

2.

Gdy na Krzyżu konał, słońce się zaćmiło,
Ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
(A, T, B: Kiedy konał, słońce się zaćmiło)
(A, T, B: Ziemia trzęsła, wszystko się spełniło)
Odszedł Pasterz nasz...

3.

Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży, “opadły mu skrzydła”.
(A, T, B: Ten co ludzi złowił...)
(A, T, B: Sam już leży, opadły...)
Odszedł Pasterz nasz...

4.

Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
Zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.
(A, T, B: Oto Zbawca, zamki...)
(A, T. B: Zburzył odrzwia, duszom...)
Odszedł Pasterz nasz...

5.

Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa swego,
I ujarzmił pychę wroga piekielnego.
(A, T, B: Zmiażdżył czarta mocą...)
(A, T, B: I ujarzmił wroga piekielnego)
Odszedł Pasterz nasz...

2.
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Pot mój stał się podobny do kropel krwi
Spływających na ziemię.
Bo sfora psów mnie opadła
Osacza mnie zgraja złoczyńców.

3.

Podałem grzbiet mój bijącym
I policzki moje rwącym mi brodę.
Nie zasłoniłem mojego oblicza
Przed zniewagami i opluciem.
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10. Ludu

mój, ludu
opr.: M. Pospieszalski

11.

12.

Jam ci dał berło Judzie powierzone,
A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.
Jam cię wywyższył między narodami,
Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.

11. Hymn

ku czci Krzyża Świętego
t.: św. W. Fortunat
m.: P. Bębenek

Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,
A tyś Mnie octem poił, swego Pana.

3.

Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,
Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

2.

2.

3.

5.

5. Jam Faraona dał w odmęt bałwanów,
A tyś Mnie wydał książętom kapłanów.

4.

4. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,
A tyś Mnie wydał na ubiczowanie.

6. Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą,
A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.

Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
A tyś Mnie poił goryczą żółciową.

9.

Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
Tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

8.

Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku,
Tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.

7.

6.

7.

8.

Z miłości czystej dla nas pokorną stał się żertwą,
Baranek święty wyrwał swe owce z paszczy wilka.
Wykupił świat od klęski przebitych rąk zapłatą,
I własne tracąc życie, powstrzymał pochód śmierci.
Skrwawionym ostrzem gwoździa tę samą dłoń przeszyto,
Co zmyła winę Pawła, wydarła śmierci Piotra.
O Drzewo Życiodajne, szlachetne w swej słodyczy,
Wszak zieleń twych gałęzi wydaje owoc nowy.
Twa woń ma moc obudzić wystygłe ciała zmarłych,
Powrócą wnet do życia mieszkańcy kraju nocy.
Pod liści twoich cieniem nie straszny czas upału,
Słoneczny żar w południe i blask księżyca nocą.
Jaśniejesz zasadzone nad wody żywej zdrojem,
I blask rozsiewasz wokół świeżością kwiecia zdobny.

9. Pośrodku twoich ramion, gdzie winny krzew rozpięty,
Spływają krwawe strugi czerwienią słodką wina.

10. Jam dał, że zbici Chanaan królowie,
A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.
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