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Niech te najwa!niejsze dni w roku umocni" Wasz"
wiar#, nadziej# i mi$o%&,

aby%cie mogli pój%& na ca$y %wiat, g$osz"c wszystkim ludziom
prawd# o zmartwychwstaniu Jezusa.

Dzi#kuj"c za Wasz pi#kny %piew podczas Triduum Paschalnego,
!yczymy Wam takiej rado%ci paschalnej,

która b#dzie przybli!a& do Pana Boga i drugiego cz$owieka.

Kantorzy studentatu.
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2. Dobranoc, w!osy "wi#te mocno potargane,

Które by!y naj"wi#tsz$ Krwi$ zafarbowane.

Dobranoc...

3. Dobranoc, szyjo "wi#ta, w !a%cuch uzbrojona,

B$d& po wszystkie wieczno"ci mile pochwalona.

Dobranoc...

4. Dobranoc, r#ce "wi#te, na krzy' wyci$gnione

Jako struny na lutni, gdy s$ wystrojone.

Dobranoc...

5. Dobranoc, boku "wi#ty, z którego p!yn#!a
Krew naj"wi#tsza, by grzechy cz!owieka obmy!a.

Dobranoc...

6. Dobranoc, serce "wi#te w!óczni$ otworzone,

B$d& po wszystkie wieczno"ci mile pozdrowione.

Dobranoc...

7. Dobranoc, nogi "wi#te, na wylot przeszyte

I t#pymi gwo&dziami do krzy'a przybite.

Dobranoc...

8. Dobranoc, krzy'u "wi#ty, z którego z!o'ony

Jezus i w prze"cierad!o bia!e owiniony.

Dobranoc...

9. Dobranoc, grobie "wi#ty naj"wi#tszego Cia!a,

Który Matka Bolesna !zami oblewa!a.

Niech Ci b#dzie cze"( w wieczno"ci

Za Twe m#ki, zel'ywo"ci, Jezu mój!

23. Dobranoc, g!owo "wi#ta
opr.: P. B#benek
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1. Chwa!a Tobie, Królu wieków
m.: J. Ga!uszka

Dla nas Chrystus sta! si# pos!uszny a' do "mierci,

A by!a to "mier( krzy'owa.

Dlatego Bóg wywy'szy! Go nad wszystko

I da! Mu imi#, które jest ponad wszelkie imi#.

Werset:

26



"!#' piew naodsonicie krzya

Agi-osoThe-ós,Agi-Agi- osos ischyrós,

athána-tos,e-lé-i-soni-más.

dwóch kantorówpiewa: "

SanctusSanctusSanctus De- us,fortis,etimmortá-lis,

mi-se-ré-reno-bis.

scholabraciodpowiada:

nastpnie odpowiadaj   wszyscy: #$opr.: M. Pospieszalski

2.Improperia
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2.Ty"nam przynios!o nie, lecz'ycie, !mier"
Nie wyrzucasz z raju, lecz dogo wprowadzasz. nie

Na Ciebie wst$pi!Chrystus jak nawan królewski, ryd

Diab!a obali!i wyrwa!nas zgo niewoli. Je

Niegdy"przez drzewo zostamy zwiedzeni, 3.li!
Teraz na drzewie odtr$cili"my starodawgo w#'a; ne

Zaiste nowa to i niek!a zamiana: zwy

)ycie w miejsce"mierci, zamiastby - chwa!a. ha#

Na Tobie jak kwiat rozkwit!a najsza m$dro"(, 4.wy$
Ujawniaj$c pró'ne przechwa!ki"wiata ipi$pych#. g%u
A ró'norakie dobra bior$ce swój potek z krzy'a cz&
Zniszczy!y zarodki z!a iwrotno"ci. prze

Dzi#ki Tobie przyoblekamyw Chrystusa 5.si'
I porzucamy stago cz!owieka. re

Pod Tob$w jedno si#madzimy, gro

Owce Chrystusowe niebia%owczarni. skiej
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17. Bo$e mój
m.: J. Sykulski

18. O Drzewo %wi#te
t.: "w. T. Studyta

m.: J. Blycharz
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2. Sk!o% ga!$zki drzewo "wi#te

Ul'yj cz!onkom tak rozpi#tym,

Odmie% teraz on$ srogo"(,

Któr$" mia!o z urodzenia,

Spu"( lekkuchno i cichuchno

Cia!o Króla Niebieskiego.

Ty" samo by!o dostojne3.

Nosi(�"wiatowe zbawienie,

Przez ci# przewóz jest naprawion

*wiatu, który by! zagubion,

Który "wi#ta Krew pola!a,

Co z Baranka wyp!ywa!a.

W jase!kach le'$c gdy p!aka!,4.

Ju' tam by! wszystko ogl$da!,
I' tak haniebnie umrze( mia!,
Gdy wszystek "wiat odkupi( chcia!.
W on czas mi#dzy zwierz#tami,

A teraz mi#dzy !otrami.

5. Nies!ychana( to jest dobro(
Za kogo na krzy'u umrze(;

Któ' to mo'e dzisiaj zdzia!a(,

Za kogo swoj$ dusz# da(?

Sam to Pan Jezus wykona!,
Bo nas wiernie umi!owa!.

N#dzne by to serce by!o,6.

Co by dzi" nie zap!aka!o,

Widz$c Stworzyciela swego

Na krzy'u zawieszonego,

Na s!o%cu upieczonego

Baranka wielkanocnego.

Maryja Matka patrza!a7.

Na cz!onki, co powija!a,

Powijaj$c ca!owa!a,

Z tego wielk$ rado"( mia!a.

Teraz je widzi sczernia!e,

)y!y, stawy w Nim porwane.

3. Krzy$u %wi#ty
opr.: J. Ga!uszka
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5.Duszo Chrystusowa
opr.: C. Paciorek
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2.Witaj, której twarz kochana

dmieniona, w brudzie, w ranach, O

dmieniwszy!wiat pi"kno!ci O,

e#na takiej jest blado!ci, P

e si"niebo trwo$y. )

Wszystka Ci"ju$moc$ywota 3.

pu!ci#a  nie dziwota O,,

mier%ju$wida%wwem spojrzeniu *T,

a#y zwisasz w rozmdleniu, Ce

"k&wyniszczony. M

Tak sterany, tak oplwany, 4.

ak  mnie gwoli,!mierci znany, T,

rzedsi"grzesznikowi Twemu P

nak mi#o!ci nosz&cemu, Z

aw si"rozja!niony. J

W tej m"czarni, której!dozna#, 5.

by!mnie  Pasterzu  pozna#! O,,

Z Twoich warg miód pi#em!wi"ty,

iód wraz z mlekiem zaczerpni"ty M,

onad wszystko s#odszy. P

6.Radbym w owej"wi!tej m!ce
Twoje si!postawi"miejsce, W

a tym krzy#u mie"skonanie, N

dy#krzy#moim mi$owaniem G,

a pod krzy#em zgin! J.

Za Twej gorzkiej%mierci m!ki 7.,

Jezu mi$y, przyjmij dzi!ki,
tóry%dobry Bóg mi$o%ci, K

aj, niech mr!w Twej obecno%ci, D

rzesznik pe$en winy. G

Skoro i mnie%mier"p, 8.rzemo'e

ie b&d'wtedy z dala, Bo#e! N

W straszny ony czas konania

rzyb&d'Jezu bez zwlekania P

bro'mnie z pobli'a. I

Gdy mi ka'esz odej%"kiedy, 9.

Jezu Chryste  zjaw si!wtedy, ,

Oblubie'cze,'aru godny,

ka'mi si!am, pogodny, Us

zbawczym drzewie krzy#a! W

14.Do twarzy Chrystusa
m.: P. B#benek
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13. Per Crucem Tuam
m.: P. Pa!ka
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2. Zabrzmijcie z nami, nieba:

Bóg nasz niepoj#ty.

W postaci przyszed! chleba,

*wi#ty, *wi#ty, *wi#ty!

Powtarzaj, ludzki rodzie,3.

Wiar$ przenikni#ty,

Na wschodzie i zachodzie:

*wi#ty, *wi#ty, *wi#ty!

Pan wieczny zawsze, wsz#dzie,4.

Ku nam !ask$ zdj#ty,

Niech wiecznie wielbion b#dzie:

*wi#ty, *wi#ty, *wi#ty!

8. Upadnij na kolana
opr.: D. Kusz OP
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9.Odszed!Pasterz nasz
opr.: D. Kusz OP
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4.Jestem bardzo bliski uku pad

I ból mój jest zawprzede mn$ sze

)o!nierze uplót!szy koron#zni cier

W!o'yli mina g!ow#. j&

Przebodli r#ce i nogije 5.mo

Policzy(mog#wszystkieci moje. ko!
Do mego pokarmu'ó!ci domieli sza

Akiedy pragn$!em poli mnie octem. i

Szydz$ze mnie wszyscy którzy na mnietrz$ 6.pa

Wargi rozwieraj$, potrz$sag!owami. j&
Aoni wpatruj$si#, syc$si#mym wikiem do

Mi#dzy siebie dziel$moje szaty i los rzucaj$oj$sukni#. mo

W r#ce Twoje, Panie, polecam ducha mogo 7.je

Ty mnie uwolnisz, Panie,'e wierny. Bo

Wspomnij, Panie s!ug#go Twe

Gdy przyjdziesz dogo Królestwa. swe

Po wersecie (po siódmej zwrotce)%piewamy, a nast#pnie refren i ostatnie zwrotki. Miserere

8.On si#obarczy!naszym cierniem pie

I d&wiga!nabole"ci. sze

On przebity zosta!za naszechy grze

Zdruzgotany zasze winy. na

Wszyscy pob!$dzili"my jakwce 9.o

Ka'dy z nas odwróci!si#kusnej drodze. w%a
APan z!o'y!nago Nie

ny nas wszystkich. Wi

Ocknij si#, dlaczego"pisz,nie 10.Pa

Przebud&si#i nie odrzucajna zawsze. nas

Oto Bóg jest zbawieniemim mo

Zaufam Mu isi#nie b#d#. ba!
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2. Pot mój sta! si# podobny do kropel krwi

Sp!ywaj$ na ziemi#.cych

Bo sfora psów mnie o d!apa

Osacza mnie ja z!oczy%ców.zgra

3. Poda!em grzbiet mój bi cymj&
I policzki moje rw$ mi brod#.cym

Nie zas!oni!em mojego ob czali

Przed zniewagami opluciem.i

12. Kantyk o M#ce Pa&skiej
m. zwr.: J. Ga!uszka

m. ref.: J. Berthier
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2. Gdy na Krzy'u kona!, s!o%ce si# za(mi!o,

Ziemia si# zatrz#s!a, wszystko si# spe!ni!o.

(A, T, B: Kiedy kona!, s!o%ce si# za(mi!o)

(A, T, B: Ziemia trz#s!a, wszystko si# spe!ni!o)

Odszed! Pasterz nasz...

Ten, co pierwszych ludzi z!owi! w swoje sid!a,3.

Sam ju' w wi#zach le'y, “opad!y mu skrzyd!a”.

(A, T, B: Ten co ludzi z!owi!...)
(A, T, B: Sam ju' le'y, opad!y...)

Odszed! Pasterz nasz...

Oto Boski Zbawca zamki "mierci skruszy!,4.

Zburzy! straszne odrzwia, duszom 'ycie zwróci!.
(A, T, B: Oto Zbawca, zamki...)

(A, T. B: Zburzy! odrzwia, duszom...)

Odszed! Pasterz nasz...

Zmia'd'y! w!adz# czarta moc$ Bóstwa swego,5.

I ujarzmi! pych# wroga piekielnego.

(A, T, B: Zmia'd'y! czarta moc$...)

(A, T, B: I ujarzmi! wroga piekielnego)

Odszed! Pasterz nasz...
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2.Jam ci#wprowadzi!w kraj miodem p!yn$cy,

Ty"Mi zgotowa!�"mierci znak ha%bi$cy.

Jam ciebie szczepi!, winnico wybrana, 3.

A ty"Mnie octem poi!, swego Pana.

Jam dla ci#spuszcza!na Egipt karanie, 4.

A ty"Mnie wyda!na ubiczowanie.

Jam Faraona da!w odm#t ba!wanów, 5.

A ty"Mnie wyda!ksi$'#tom kap!anów.

Morzem otworzy!, by"szed!such$nog$, 6.

A ty"Mi w!óczni$bok otworzy!srog$.

Jam ci by!wodzem w kolumnie ob!oku, 7.

Ty"Mnie wiód!s!ucha(Pi!ata wyroku.

Jam ciebie karmi!manny rozkoszami, 8.

Ty"Mi odp!aci!policzkowaniami.

Jam ci ze ska!y doby!wod#zdrow$, 9.

A ty"Mnie poi!gorycz$�'ó!ciow$.

Jam da!,'e zbici Chanaan królowie, 10.

A ty za"trzcin$bi!e"Mnie po g!owie.

10.Ludu mój, ludu
opr.: M. Pospieszalski
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11.Jam ci da!ber!o Judzie powierzone,

A ty"Mi wt!oczy!cierniow$koron#.

Jam ci#wywy'szy!mi#dzy narodami, 12.

Ty"Mnie na krzy'u podwy'szy!z!otrami.
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2.Z mi!o"ci czystej dla nas pokorn$sta!si#�'ertw$,

Baranek"wi#ty wyrwa!swe owce z paszczy wilka.

Wykupi!�"wiat od kl#ski przebitych r$k zap!at$, 3.

I w!asne trac$c'ycie, powstrzyma!pochód"mierci.

Skrwawionym ostrzem gwo&dzia t#sam$d!o%przeszyto, 4.

Co zmy!a win#Paw!a, wydar!a"mierci Piotra.

O Drzewo)yciodajne, szlachetne w swej s!odyczy, 5.

Wszak ziele%twych ga!#zi wydaje owoc nowy.

Twa wo%ma moc obudzi(wystyg!e cia!a zmar!ych, 6.

Powróc$wnet do'ycia mieszka%cy kraju nocy.

Pod li"ci twoich cieniem nie straszny czas upa!u, 7.

S!oneczny'ar w po!udnie i blask ksi#'yca noc$.

Ja"niejesz zasadzone nad wody'ywej zdrojem, 8.

I blask rozsiewasz wokó!�"wie'o"ci$kwiecia zdobny.

Po"rodku twoich ramion, gdzie winny krzew rozpi#ty, 9.

Sp!ywaj$krwawe strugi czerwieni$s!odk$wina.

11.Hymn ku czci Krzy$a%wi#tego
m.: P. B#benek

t.:"w. W. Fortunat


