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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.



Liturgia
Wieczerzy Pa!skiej



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
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2.Missa Universalis Kyrie -
m.: D. Kusz OP

6.Ju!ci Mnie przywiedli do s"duAnnasza,
Odt"d Mnie powiod"a!do Kaifasza;
Tam Mnie s"dz", a niesprawiedliwie,
Tam Mnie uderzaj"w policzek zel!ywie.

W koron#cierniow"ju!Mnie przystroili, 7.

Któr"Mi gwa$townie na g$ow#wt$oczyli.
Na Pi$ata wszyscy ju!wo$aj":
"Krzy!uj, ukrzy!uj Go!" strasznie powtarzaj".

Króla chwa$y na%mier&wiod"ostatecznie. 8.

Duszo, ty nad Zbawc"miej lito%&serdecznie!

Patrz, jak nogi pod Nim si#s$aniaj",

'e ju!nie mo!e i%&, kaci popychaj".

Krzy!na Mnie w$o!yli, na nim Mnie po$o!", 9.

Mordercy okrutni, gwo(d(mi Mnie przera!".

R#ce, nogi obie wyci"gnione,

I tak cia$o z krzy!em w gór#podniesione.

Ju!em dla twej umar$, cz$owiecze, mi$o%ci. 10.

Patrz, jak wielkie Matka Moja ma!a$o%ci:

Piastuje Mnie po%mierci na$onie,

)zami swymi zlewa Moje martwe skronie.

21.Jezu, Panie
m.: U. Rogala

2.Odblaskuca, Oj

Przedwieczna!ci M!dro

"wiat#o o!wiecacewieka j!cz"o

Uwielbiamy Ciebie.
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18. Trisagion 1
m.: A. Gouzes OP
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3. Psalm responsoryjny
m.: J. Ga$uszka
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4. Chwa!a Tobie, Królu wieków
m.: P. B#benek

Cenna jest w oczach Pana

*mier& Jego %wi#tych.

Jam s$uga Twój, syn Twej s$u!ebnicy,

Ty rozerwa$e% moje kajdany.

Tobie z$o!# ofiar# pochwaln"
I wezw# imienia Pana.

Wype$ni# me %luby dla Pana

Przed ca$ym Jego ludem.



7.Ojcze spraw
m.: J. Ga!uszka

6.Modlitwa wiernych
m.: J. Berthier
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2.Kielich gorzkiej m!ki z Ojca Twego r!ki

Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.

Anio!Ci si"z nieba zjawia, o m"ce z Tob#rozmawia.

Ach  Jezu strwo$ony, przed m"k#zm"czony! ,

Uczniowie posn"li, Ciebie zapomnieli 3.,

. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty

I wnet do Ogrójca wpada z wodzem swym zbirów gromada.

Ach  Jezu kochany, przez ucznia sprzedany! ,

, 4.Chocia$ze swym ludem obalony cudem

. Judasz z ziemi wstaje, Jezusa wydaje

Dopiero si"Na%rzucaj#, wi"zy,!a%cuchy wk!adaj#.

Ach  Jezu pojmany, za z!oczy%c"miany! ,

, 5.W domuAnnaszowym, arcykap!anowym

W twarz pi"&ci#tr#cony, upada zemdlony!

Kaifasz Go w zdradzie pyta, a za blu'nierc"poczyta.

Ach  Jezu zel$ony, od czci os#dzony! ,

6.Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego

Wiod#Marii Syna przed s#d poganina;

Tam Na%potwarze rzucaj#, o stracenie nalegaj#.

Ach  Jezu zha%biony, jak!otr obwiniony! ,

7.Pi!at boja'liwy i niesprawiedliwy

(ydom ust"puje, Jezusa skazuje

Najpierw na ubiczowanie, potem na ukrzy$owanie.

Ach  Jezu wzgardzony, na&mier)zas#dzony! ,

Z 8.Nie wyrok Pi!ata, skaza!bawc"�&wiata

Na&mier)tak ha%bi#c#, upokarzaj#c#.

Grzechy moje to sprawi!y,$e do krzy$a Go przybi!y.

Ach  Jezu  ma wina"ki Twej przyczyna! ,,m
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17. Ogrodzie Oliwny
opr.: L. Kwiatkowski
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2. Ojcze! Zachowaj w Imi" Twoje, których mi !e#.da

Aby byli jedno, jak i My jes my.te!

U#wi"# ich w dzie.praw

S!owo Twoje prawd$.jest

3. Ojcze! To jest %ycie wieczne, aby znali bieCie

I ogl$dali chwa!", jak$ Mi !e#da

Od za!o%enia ta!wia ,

Aby #wiat pozna!.Ci"

4. Ojcze! Jak Ty Mnie po !e#,s#a

Tak i Ja na #wiat ich po !am.sy
,Za nich po#wi"cam w ofierze samego biesie

Aby byli u#wi"ce w prawdzie.ni

5. Ojcze! Prosz" za tymi, których Mi !e#da

W nich bowiem zosta!em otoczony !$;chwa

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

Aby mieli moj$ rado!" w ca pe#ni.#ej

6. Ojcze! Chc$, aby widzieli Moj% #$chwa ,

Bo umi#owa#e! Mnie przed za#o&eniem ta;!wia

Niech poznaj%, &e! Ty tak&e ich u cha#,ko

Aby Mi#o!" w nich by#a i w nich.Ja

7. Ojcze! Przekaza em im chwa , któr Mi e ,! !" $, ! #da

Aby byli jedno, jak i My jes my;te!

Niech ca#y !wiat u rzywie ,

'e! Ty pos#a#.Mnie

9



8.Missa Universalis Sanctus -
m.: D. Kusz OP
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16.S!aw, j"zyku tajemnic"
m.: gregoria"ska

15.O, zbawcza Hostio
opr.:A. Gouzes OP
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14. Chwa!" Pana g!o#cie
m.: J. Sykulski
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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 Cia!a iNaj#wi"tszej Krwi
Wyrwani jeste#myk!a grozy. z pie
Nasz Zbawiciel, Chrystus, Jeny Syn Bo%y dy
M"k$na krzy%u wywi#�!wiat ca#y. ba

Za wszystkich Chrystus siebie%y!w ofierze, 3.z#o
On sam jest%ertw$Kap!anem. i
Zbli%my si"wszyscy z czystymcem i wiar$, ser
Przyjmijmy Sakrament wieczgo Zbawienia. ne

&akn$cych nasyci!bem z nieba, 4.Chle
Z%ywego'ród!a napozbawionych. i#
W Nim jest pocz$tek inia istnienia, pe#
W Nim naszecie i szcz"#cie. !y
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2.Witaj, krynico wszystkiego dobrego,

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego,

Znasz ludziomtkie jego wszechmocno#ci, wszys

Niesiesz godno#ci.

Witaj, z niebiosów manno padaj$ca, 3.

Rozkoszny w sercu naszym smak czyni$ca:

Wszystko na#wiecie co jedno smakuje,

W tym si"znajduje.

Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego 4.

Drzewo owocu pe!ne%ywi$cego:

Kto ci"skoje,#mierci si"nie boi, sztu

Cho(nad nim stoi.

Witaj, Jedyna serc ludzkich rado#ci, 5.

Witaj, strapionych wszelka!askawo#ci,

Ciebie dzi#moje!zy s!odkie szukaj$,

K’Tobie wo!aj$.

m.: P. B"benek

11.Witaj, Pokarmie
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5.Dawco#wiat!a!askawy, wszystkichwicielu, Zba
)wi"tym da!e#sw!�"ask#, co woja$nieje. kó"
Dajesz nam siebie w tymtym Misterium, #wi$
Prowadzisz wchu do Ojca. Du


