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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
Wigilii Paschalnej

34.Ca!a ziemio wo!aj
m.: D. Kusz OP

2.Pan okaza!swozbawienie, je

Na oczach pogan objawi!sw"wiedliwo#$. spra

Wspomnia!na dobro$i nano#$swoj" wier

Dla domuraela Iz

Ujrza!y wszystkiece ziemi 3.kra!
Zbawienie Bonaszego. ga

Wo!aj z rado#ci na cze#$Pana!a ziemio, ca

Cieszcie si%, weseli grajcie. cie

&piewajcie Panu przyrze cytry, 4.wtó

Przy wtórze cytry i przyku harfy. d"wi#
Przy tr"bach i przysie rogu g$o
Na oczach Pana, Króla,radujcie. si#

Niech szumi morze i wszystko,w nim'yje, 5.co

Kr"g ziemi i jemieszka(cy. go

Rzeki niechcz"w d!onie, klasz

Góry niech razem wo!az rado#ci. j% 100
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2. Ty# jest odwiecznie Jednoro ny,dzo

Ty! jest Odblaskiem ca !wiat ci,Oj !o"
Udr"k" nocy z nas usuwaszTy

I dusze #wi"tych sam o#wiecasz!Ty

,3. Z twojego wn"trza pochodzi $o#%"wiat

Rozja#nia my#li budzi ce,i ser

Ty, który d&wigasz zbawiasz ludzi,i

Racz nas zachowa% z$a wszelkiego.od

4. Niech nasze dusze spoczn' w po ju,ko

Gdy Ci" poznaj' umi j',i !u
Niech nasze oczy trz' bez ko(capa

Na Twoj'�#wiat$o#% wys$owion'.nie

5. Aby#my wreszcie wolni od chugrze

I pokonawszy ki tej mil# zie ,

,Czerpali si$" z jego )yciaTwo

Z Ciebie jest bowiem sze istnienie.na

6. Spraw, niechaj zst'pi na nas Duch ty,$wi#
W którym wo$amy Boga: cze,do Oj

Niech Jego rosa )ywi dusz",o

Niech nas nape$ni' lewskie dary.kró

Tobie #piewamy, Mi$o#ci ca,7. Oj

Ciebie s$awimy miennej le,w nie chwaz

Ty, co w !wiat$o#ci cha zasiadasz,Du

Który jak Piecz"% szczy jedno#ci.b!y

1. Radosna "wiat!o#ci
m.: A. Gouzes OP
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10.Alleluja
m.: D. Kusz OP
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31.Pie#$o zmartwychwstaniu
t. i opr.: D. Kusz OP

m.: E. Daniel

2.Wszelkie stworzenie raduj si%!

Alleluja, alleluja!

SynuAdama wesel si%!

Alleluja, alleluja!

Bo Chrystus zmartwychwsta!,
Jak powiedzia!,
&miertelnym'ycie da!,
Alleluja!
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2. Star!szy w proch szatana rogi! Alleluja!

Pan nasz dzisiaj zmartwychwsta!! Alleluja!

Z!upi! piekie! chciwe progi, wywiód! dusze z m"k,

Hufiec ich anielski, mnogi, odprowadza! st"d.

Z!o#$ na w%d% u!owiona! Alleluja!3.

Pan nasz dzisiaj zmartwychwsta!! Alleluja!

Kiedy cia!em utuczona z krwi czerpa!a si!,
Pad!a Bogiem pora'ona, co si% w ciele kry!.

4. Wzi%ty w je(stwo duch otch!ani! Alleluja!

Pan nasz dzisiaj zmartwychwsta!! Alleluja!

Id" z piekie! zratowani do niebieskich drzwi,

Pie#ni", psalmem, hosannami, niebo, ziemia brzmi.

Bogu Ojcu chwa!% g!o#cie! Alleluja!5.

Pan nasz dzisiaj zmartwychwsta!! Alleluja!

Przed tron Zbawcy pienia wzno#cie, pro#cie Chrysta !ask,

A Duchowi cze#$ niech ro#cie jedna w ka'dy czas.
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11. Litania do wszystkich "wi%tych
m.: gregoria(ska
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12.Gloria Patri et Filio
m.: J. Berthier

13.Oto s&Baranki m!ode
m.: J. Ga!uszka
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30.Na Zmartwychwstanie
m.: P. B%benek

92



4. Panie kap!anów, królów proroków,i

Z!ota #wi"tynia przy kiem Twym by!a,byt

Ty# jednak wybra! swój w naszych sercach,dom

Bo'e !osierdzia.Mi

Aby pojedna$ grzesznych dzi z Tob",5. lu

Da!e# nam Syna, co si% cz!owiekiem,sta$
W Nim okaza!e# bi% swej mi!o#ci,g$#
Bo'e kupienia.Od

Przyj"! On m%k%, #mier$ i grzebanie,6. po

Krwi swej purpur" przy ci! nam 'ycie,wró

Dnia za# trzeciego wsta! z mroków grobu,po

Bo'e twychwstania.Zmar

Tobie Najwy'szy, pe!en jestatu,7. ma

Razem z Twym Synem i chem p!omiennymDu

S!awa niech b%dzie i dzi%kczynienie,cze&'
Bo'e     wsze wierny.za
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2. W Swej mi!o#ci wiekuistej, On nas Swoj" krwi" cz%stuje,

Nam te) Cia$o Swe przeczyste, Chrystus Kap$an ofiaruje.

3. Na drzwi #wi"t' Krwi' skropione, Anio$ m#ciciel z l"kiem wziera,

P"dzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych po)era.

4. Ju) nam Pasch' Ty# jest Chryste, Wielkanocn' te) Ofiar',

Ty# prza#niki nasze czyste, dla dusz prostych z szczer' wiar'.

5. O Ofiaro Niebios #wi"ta, Ty moc piek$a pokonywasz,

Zrywasz ci")kie #mierci p"ta, wieniec )ycia nam zdobywasz.

6. Chrystus piek$o pogromiwszy, Swój zwyci"ski znak roztacza,

Niebo ludziom otworzywszy, króla mroków w wi"zy wt$acza.

7. By# nam wiecznie Jezu drogi, Wielkanocn' by$ rado#ci',

Strze) od grzechu #mierci srogiej, odrodzonych Tw' mi$o#ci'.

8. Chwa$a Ojcu i Synowi, który z martwych )ywy wstaje,

I !wi"temu te) Duchowi niech na wieki nie ustaje.
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14.S!awi%Ci%, Panie
m.: D. Kusz OP
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29.Oto jest dzie$m.:A. Gouzes

2.Ty, co zamykasz ca!y#wiat w d!oni, wszech

Czynisz z ob!oków poszne rydwany, s$u
Jako swych pos!ów,kierujesz wichry, Ty

Bo'erzycielu. Stwo

Ty, który#mówi!w krzakurej"cym, 3.go

Ojcze narodu dawgo Przymierza, ne

Lud prowadzi!e#czerwone wody, przez

Bo'ecalenia. O

adapt. pol.: J. Ga!uszka
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2. Ziemia si% trz%sie, stra' si% grobu miesza,

Anio! zst%puje, niewiasty pociesza.

Patrzcie - tak mówi - grób ten pró'ny zosta!,
Pan zmartwychpowsta!. Alleluja!

Ust"pcie od nas smutki i trosk fale,3.

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

Ojcu swojemu ju' uczyni! zado#$,

Nam niesie rado#$. Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,4.

Utwierdza w wierze, aby nie w"tpili.

Obcuje z nimi, daje nauk wiele

O swym Ko#ciele. Alleluja!

Bole#ci, rany, wzgardy wyrz"dzone5.

I #mier$ haniebna s" ju' nagrodzone.

Za poni'enia zosta! wywy'szony

Nad wszystkie trony. Alleluja!

Ciesz si%, Syjonie, Chrystusów Ko#ciele,6.

Oto zabity Bóg twój 'yje w ciele.

&piewaj z weselem: Pan króluje z drzewa,

Jak Dawid #piewa. Alleluja!

Cieszmy si% wszyscy, ju'�#mier$ poha(biona,7.

Wina pierwszego rodzica zg!adzona.

Niebios zamkni%tych jest otwarta brama

Synom Adama. Alleluja!

Wi%c potargawszy na!ogi grzechowe,8.

Chrystusa wzorem wied)my 'ycie nowe,

Z dala mijaj"c nieszcz%#$ naszych groby,

Miejsca, osoby. Alleluja!

Przez Twe chwalebne, Chryste, Zmartwychwstanie,9.

Daj w !asce Twojej stateczne wytrwanie

I niech tak w chwale, jako# Ty, równie my

Zmartwychwstaniemy. Alleluja!
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2. Czas zmi!owania po ci!,wró

Zab!ysn"! dzie( bawienia,wy

W którym przez Krew Baran w"ko

Z ciemno#ci #wiat wyzwoli!.si#

&mier$ poniesiona na 'u3. krzy

Zg!adzi!a grze ludzko#ci;chy

Bóg sw" pot%g% o za!,ka

Gdy' Pokona zwyci%'y!.ny

Oto jest nasze pra nie4. gnie

Zrodzone z mo nadziei:cnej

Aby#my z Panem wskrze nisze

Do 'ycia we wiecznego.szli

5. Teraz wi%c s!awmy wy letrwa

Naj#wi%tsz" Pa Chrystusa,sch#
Która dla wszystkich si% !asta

Przyczyn" da tak wielkich.rów

B"d) dla nas, Jezu, ra #ci"6. do

I #wiat!em Pa wieczystej,schy

Przy!"cz do swego or kusza

Na nowo !a zrodzonych.sk%

Panie, co chwa!" ja jesz7. &nie

Po swym zwyci% nad #mierci",stwie

Tobie z Twym Ojcem i chemDu

Niech b%dzie s!a na wieki.wa
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15.Modlitwa wiernych
m.: L. Kwiatkowski

16.Chrystus Zmartwychwstan jest
opr.: P. B%benek
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25.Zwyci%zca#mierci
opr.: H. Kowalski

80



7. Ty# Rodzica Syn z wiek wieka.

By #wiat zbawi% swoim zgonem,

Przyoblók$szy si" w cz$owieka,

Nie wzgardzi$e# Panny $onem.

8. Ty# pokruszy$�#mierci wrota,

Star$ jej o#cie( w m"ki dobie

I rajskiego kraj )ywota

Otworzy$e# wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga,

W chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi tr'ba sroga,

Przyjdziesz s'dzi% ludzkie czyny.

10. Prosim, s$udzy $ask niegodni,

Wspomó), obmyj grzech, co plami,

Gdy# odkupi$ nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze #wi"tymi w blaskach mocy

Wiecznej chwa$y zlej nam zdroje.

Zbaw, o Panie, lud sierocy,

B$ogos$aw dziedzictwo swoje!

12. Rz'd& je, bro( po wszystkie lata,

Prowad& w niebios b$ogie bramy.

My w dzie( ka)dy, W$adco #wiata,

Imi" Twoje wys$awiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie

Pie#(, co s$awi Twoje czyny.

O, w dniu onym racz nas, Panie,

Od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw sw' lito#% w )yciu ca$ym

Tym, co )ebrz' Twej opieki:

W Tobie, Panie, zaufa$em,

Nie zawstydz" si" na wieki.
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19. Otrzyjcie ju'�!zy
opr.: D. Kusz OP
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2.Darmo kamie(wagi wielkiej*ydzi na grób wtoczyli,

Darmo dla pewno#ci wszelkiej zbrojnej stra'y u'yli.

Na nic stra', piecz%$i ska!a nad grobem Pana si%zda!a.Alleluja...

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wy'szy nad wszystkie twory, 3.

Wstaje z grobu, kruszy mury, nie ma'adnej zapory.

Zdj%ta trwog"stra'upada i prawie sob"nie w!ada.Alleluja...

Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego 4.

S!ysza!y g!os: Pan wasz'yje, tu tylko odzie'Jego.

Id)cie i to wszystko, co#cie widzia!y, uczniom og!o#cie.Alleluja...

Niewiasty te si%z nadziei widzenia Pana ciesz" 5.

I zaraz do Galilei z nowin"s!odk"�#piesz".

Oznajmuj", co widzia!y, co im mówi!anio!bia!y.Alleluja...

Do Emaus dwaj uczniowie id"cy, smutni srodze, 6.

Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,

A'gdy chleb im b!ogos!awi!i tak zdumionych zostawi!.Alleluja...

Tak'e Pan i Magdalenie'ywy widzie$si%daje, 7.

Która s!odkie to widzenie g!o#no wsz%dzie wyznaje.

Jezus zmartwychwsta!prawdziwie, który cierpia!by!zel'ywie.Alleluja...

B"d)my przeto zapewnieni,'e cho$wszyscy pomrzemy, 8.

Z grobu kiedy#obudzeni, tak'e zmartwychwstaniemy.

I'e potem ju'bezpiecznie z Bogiem'y$b%dziemy wiecznie.Alleluja...

*e Chrystus spod mocy czarta plemi%doby!Adama. 9.

I przez Zbawc%nam otwarta stoi do nieba brama,

Przez któr"z otch!a(ciemno#ci zawiód!rzesze do jasno#ci.Alleluja...

Jezu Chryste, dobry Panie! Ciebie kornie prosimy: 10.

Niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy,

Z wybranymi Twymi w niebie wiecznie ogl"damy Ciebie.Alleluja...
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24.Ciebie Boga wys!awiamy
opr.: J. Sykulski

ork.: P. Pa!ka

2.Tobie wszyscyAnio$owie,

Tobie Moce i niebiosy.

Cheruby, Serafinowie

!l'wieczystej pie#ni g$osy:

3.!wi"ty,!wi"ty nad!wi"tymi

Bóg Zast"pów, Król$askawy.

Pe$ne niebo z kr"giem ziemi

Majestatu Twojej s$awy.

4.Aposto$ów Tobie rzesza.

Chór Proroków pe$en chwa$y,

Tobie ho$dy nie#%po#piesza

M"czenników orszak bia$y.

5.Ciebie poprzez okr'g ziemi

Z g$"bi serca, ile zdo$a
G$osy ludów zgodzonymi

Wielbi#wi"ta pie#(Ko#cio$a.

6.Niezmierzonej Ojca chwa$y,

Syna, S$owo wiekuiste,

Z Duchem, wszech#wiat wielbi ca$y:

Królem chwa$y Ty#, o Chryste!
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2. Król niebieski k'nam zawita!, jako #liczny kwiat zakwita!;
Po #mierci si% nam pokaza!. Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojowa!, nieprzyjaciele podepta!,3.

Nad n%dznymi si% zmi!owa!. Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszka!, ojce #wi%te tam pociesza!,4.

Potem i#$ za Sob" kaza!. Alleluja, alleluja!

Którzy w otch!aniach mieszkali; p!aczliwie tam zawo!ali,5.

Gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, alleluja!

"Zawitaj przybywaj"cy, Bo'y Synu wszechmog"cy,6.

Wybaw nas z piekielnej mocy." Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli,7.

Którego z dawna '"dali. Alleluja, alleluja!

Potem sw" moc" zmartwychwsta!. Piecz%ci z grobu nie rusza!,8.

Na stró'e wielki strach powsta!. Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwsta!, mi!o#nikom si% pokaza!,9.

Anio!y do Matki pos!a!. Alleluja, alleluja!

"O Anieli najmilejsi, id)cie' do Panny Naj#wi%tszej10.

Do Matki mej najmilszej!" Alleluja, alleluja!

"Ode mnie J" pozdrawiajcie i weso!o za#piewajcie:11.

Królowo rajska wesel si%!" Alleluja, alleluja!

Potem z wielk" sw"�#wiat!o#ci" do Matki swej, przyst"piwszy,12.

Pocieszy! J" pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja!

"Nape!niona b"d) s!odko#ci, Matko moja i rado#ci13.

Po onej wielkiej 'a!o#ci". Alleluja, alleluja!

"Witaj'e Jezu najs!odszy, Synaczku mój najmilejszy,14.

Pocieszenie wszelkiej duszy." Alleluja, alleluja!

"Jestem ju' bardzo weso!a, gdym Ci%�'ywego ujrza!a,15.

Jakobym si% narodzi!a." Alleluja, alleluja!

16.  Rado#nie z Nim rozmawia!a, usta Jego ca!owa!a,

W rado#ci si% z Nim rozsta!a. Alleluja, alleluja!

Przez Twe #wi%te Zmartwychwstanie daj nam grzechów odpuszczenie,17.

A potem duszne zbawienie! Alleluja, alleluja!
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20. O Filii et Filiae
opr. P. B%benek

2. I w ranny brzask pierwszego dnia

Do pustego grobu Pana

Przyszli zdumieni uczniowie Alleluja!.

3. Lecz w jasnej bieli Anio$ tam,

Nad grobem zadumany sam,

Rzek$: W Galilei jest wasz Pan Alleluja!.

4. Do zgromadzonych uczniów swych

Wszed$ Chrystus przez zamkni"te drzwi

I rzek$: Przynosz" pokój wam Alleluja!.
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5. W ten Zmartwychwstania jasny dzie(
Sm"tny zw'tpienia okry$ cie(
Serce Tomasza Aposto$a Alleluja!.

6. Spojrzyj, Tomaszu, tylko sam

Na bok i r"ce pe$ne ran,

Nie b'd& niewierny, wierny b'd& Alleluja!.

7. Tomasza wzrok rozja#nia$ znów,

Upad$ do Zbawiciela nóg,

Wo$aj'c: Pan mój i Bóg mó Alleluja!j.

21. O dniu radosny
m.: G. da Palestrina

opr.: A. Gouzes OP
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23.Weso!y nam dzie$nasta!

22.Wesel si%nieba Królowo
opr.: J. Ga!uszka

opr.: J. Ga!uszka

2. Chrystus, którego#nosi!a, alleluja,

Anam mile porodzi!a, alleluja!
3.Zmartwychwsta!Pannadpanami,alleluja,

Módlsi%doNiegozanami,alleluja!

Celebrans

Chór
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