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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.



Liturgia
Wieczerzy Pańskiej



11. Jam ci dał berło Judzie powierzone,

A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.

Jam cię wywyższył między narodami,12.

Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.
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2. Z miłości czystej dla nas pokorną stał się żertwą,

Baranek święty wyrwał swe owce z paszczy wilka.

Wykupił świat od klęski przebitych rąk zapłatą,3.

I własne tracąc życie, powstrzymał pochód śmierci.

Skrwawionym ostrzem gwoździa tę samą dłoń przeszyto,4.

Co zmyła winę Pawła, wydarła śmierci Piotra.

O Drzewo Życiodajne, szlachetne w swej słodyczy,5.

Wszak zieleń twych gałęzi wydaje owoc nowy.

Twa woń ma moc obudzić wystygłe ciała zmarłych,6.

Powrócą wnet do życia mieszkańcy kraju nocy.

Pod liści twoich cieniem nie straszny czas upału,7.

Słoneczny żar w południe i blask księżyca nocą.

Jaśniejesz zasadzone nad wody żywej zdrojem,8.

I blask rozsiewasz wokół świeżością kwiecia zdobny.

Pośrodku twoich ramion, gdzie winny krzew rozpięty,9.

Spływają krwawe strugi czerwienią słodką wina.

11. Hymn ku czci Krzyża Świętego
m.: P. Bębenek

t.: św. W. Fortunat
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2. Missa UniversalisKyrie -
m.: D. Kusz OP

6. Jużci Mnie przywiedli do sądu Annasza,
Odtąd Mnie powiodą aż do Kaifasza;
Tam Mnie sądzą, a niesprawiedliwie,
Tam Mnie uderzają w policzek zelżywie.

W koronę cierniową już Mnie przystroili,7.

Którą Mi gwałtownie na głowę wtłoczyli.
Na Piłata wszyscy już wołają:
"Krzyżuj, ukrzyżuj Go!" strasznie powtarzają.

Króla chwały na śmierć wiodą ostatecznie.8.

Duszo, ty nad Zbawcą miej litość serdecznie!

Patrz, jak nogi pod Nim się słaniają,

Że już nie może iść, kaci popychają.

Krzyż na Mnie włożyli, na nim Mnie położą,9.

Mordercy okrutni, gwoźdźmi Mnie przerażą.

Ręce, nogi obie wyciągnione,

I tak ciało z krzyżem w górę podniesione.

Jużem dla twej umarł, człowiecze, miłości.10.

Patrz, jak wielkie Matka Moja ma żałości:

Piastuje Mnie po śmierci na łonie,

Łzami swymi zlewa Moje martwe skronie.



3. Psalm responsoryjny
m.: J. Gałuszka
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4. Chwała Tobie, Królu wieków
m.: P. Bębenek

Cenna jest w oczach Pana

Śmierć Jego świętych.

Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
I wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana

Przed całym Jego ludem.



7. Ojcze spraw
m.: J. Gałuszka

6. Modlitwa wiernych
m.: J. Berthier

8



2. Ojcze! Zachowaj w Imię Twoje, których mi łeś.da

Aby byli jedno, jak i My jes my.teś

Uświęć ich w dzie.praw

Słowo Twoje prawdą.jest

3. Ojcze! To jest życie wieczne, aby znali bieCie

I oglądali chwałę, jaką Mi łeśda

Od założenia taświa ,

Aby świat poznał.Cię

4. Ojcze! Jak Ty Mnie po łeś,sła

Tak i Ja na świat ich po łam.sy
,Za nich poświęcam w ofierze samego biesie

Aby byli uświęce w prawdzie.ni

5. Ojcze! Proszę za tymi, których Mi łeśda

W nich bowiem zostałem otoczony łą;chwa

Aby stanowili jedno jak Ty we Mnie, a Ja w bie,To

Aby mieli moją radość w ca pełni.łej

6. Ojcze! Chcę, aby widzieli Moją łęchwa ,

Bo umiłowałeś Mnie przed założeniem ta;świa

Niech poznają, żeś Ty także ich u chał,ko

Aby Miłość w nich była i w nich.Ja

7. Ojcze! Przekaza em im chwa , któr Mi e ,ł łę ą, ł śda

Aby byli jedno, jak i My jes my;teś

Niech cały świat u rzywie ,

Żeś Ty posłał.Mnie
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8. Missa UniversalisSanctus -
m.: D. Kusz OP
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9. Missa UniversalisAgnus Dei -
m.: D. Kusz OP
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10. Panie mój, nie jestem godzien
m.: A. Gouzes OP

2. Przez Sakrament Ciała i NajświętszejKrwi
Wyrwani jesteśmy kła grozy.z pie
Nasz Zbawiciel, Chrystus, Je ny Syn Bożydy
Męką na krzyżu wy wił świat cały.ba

Za wszystkich Chrystus siebie żył w ofierze,3. zło
On sam jest żertwą Kapłanem.i
Zbliżmy się wszyscy z czystym cem i wiarą,ser
Przyjmijmy Sakrament wiecz go Zbawienia.ne

Łaknących nasycił bem z nieba,4. Chle
Z żywego źródła napo zbawionych.ił
W Nim jest początek i nia istnienia,peł
W Nim nasze cie i szczęście.ży
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2. Witaj, krynico wszystkiego dobrego,

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego,

Znasz ludziom tkie jego wszechmocności,wszys

Niesiesz godności.

Witaj, z niebiosów manno padająca,3.

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca:

Wszystko na świecie co jedno smakuje,

W tym się znajduje.

Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego4.

Drzewo owocu pełne żywiącego:

Kto cię sko je, śmierci się nie boi,sztu

Choć nad nim stoi.

Witaj, Jedyna serc ludzkich radości,5.

Witaj, strapionych wszelka łaskawości,

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają,

K’ Tobie wołają.

m.: P. Bębenek

11. Witaj, Pokarmie
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5. Dawco światła łaskawy, wszystkich wicielu,Zba
Świętym dałeś swą łaskę, co wo jaśnieje.kół
Dajesz nam siebie w tym tym Misterium,świę
Prowadzisz w chu do Ojca.Du



14. Chwałę Pana głoście
m.: J. Sykulski
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16. Sław, języku tajemnicę
m.: gregoriańska

15. O, zbawcza Hostio
opr.: A. Gouzes OP
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17. Ogrodzie Oliwny
opr.: L. Kwiatkowski
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2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki

Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.

Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia.

Ach  Jezu strwożony, przed męką zmęczony!,

Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli3. ,

.Judasz zbrojne roty stawia przede wroty

I wnet do Ogrójca wpada z wodzem swym zbirów gromada.

Ach  Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!,

,4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem

.Judasz z ziemi wstaje, Jezusa wydaje

Dopiero się Nań rzucają, więzy, łańcuchy wkładają.

Ach  Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!,

,5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym

W twarz pięścią trącony, upada zemdlony!

Kaifasz Go w zdradzie pyta, a za bluźniercę poczyta.

Ach  Jezu zelżony, od czci osądzony!,

6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego

Wiodą Marii Syna przed sąd poganina;

Tam Nań potwarze rzucają, o stracenie nalegają.

Ach  Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony!,

7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy

Żydom ustępuje, Jezusa skazuje

Najpierw na ubiczowanie, potem na ukrzyżowanie.

Ach  Jezu wzgardzony, na śmierć zasądzony!,

Z8. Nie wyrok Piłata, skazał bawcę świata

Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą.

Grzechy moje to sprawiły, że do krzyża Go przybiły.

Ach  Jezu  ma wina ęki Twej przyczyna!, , m
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18. Trisagion 1
m.: A. Gouzes OP
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21. Jezu, Panie
m.: U. Rogala

2. Odblasku ca,Oj

Przedwieczna ściMądro

Światło oświeca ce wiekają czło

Uwielbiamy Ciebie.
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