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Serdeczne podziękowania składamy wszystkim braciom z krakowskiego 
klasztoru Trójcy Świętej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Wam za wspólną modlitwę  
i o naszej Was zapewniamy.  

 

bracia dominikanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O DNIU RADOSNY 
PIEŚŃ NA WEJŚCIE 

t. i adapt. pol: A. Bujnowski OP 
na podst. Hymnu powszechnego św. Efrema, tł.: ks. W. Kania 

m.: G.P. da Palestrina, adapt.: A Gouzes OP 

Ref.: O dniu radosny, pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu  
         wstał, nam zmartwychwstania przykład dał, alleluja!  

1. Oto radosne święto Paschy, 
dziś głoszą je wszystkie usta! 
Mężczyźni i kobiety,  dziewczęta i chłopcy. 
Pieśń za pieśnią płynie i sławi Pana światłości. 
Chwała Mu, że niemi zaśpiewali: Alleluja! 

2. W ten czas niech zabrzmi trąba, 
zbudźcie się i głoście chwałę Pana! 
Szalony, kto śmierć uważa za sen, mający trwać wiecznie. 
Niech będzie Bóg uwielbiony, 
On życie przywraca umarłym, alleluja! 

3. Niech Cię, Panie, chwalą wszyscy 
za to, żeś wyprowadził Adama z otchłani. 
O Uczto łaski, radości wszechświata,  
Ty otworzyłaś wrota życia! 
Chwała Ci, gdy uniżasz, chwała, gdy wskrzeszasz, 
niech moja cytra gra w dniu zmartwychwstania: Alleluja! 

 

 

Od pewnego czasu, bracia dominikanie w Polsce składają swoje śluby wieczy-
ste w Zakonie w II niedzielę Wielkanocy, którą św. Jan Paweł II nazwał Nie-
dzielą Miłosierdzia. 

W święto Miłosierdzia, bracia proszą Boga i wspólnotę o miłosierdzie, aby to ży-
cie, na które ostatecznie się decydują, przeżyć jak tylko potrafią najlepiej.  

Również Was prosimy o miłosierdzie i modlitwę za nas do Boga, abyśmy to na-
sze życie przeżyli jak najbardziej upodabniając się do Chrystusa i żeby to miło-
sierdzie, którego doświadczamy i będziemy doświadczać, uczyło nas być miło-
siernymi. 

Aby ułatwić Wam modlitwę z nami podczas transmisji, oddajmy w Wasze ręce 
tę książeczkę. Niech pomoże ona łączyć się nam wspólnie wokół ołtarza Chry-
stusa. 

Bardzo za Wami tęsknimy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się 
znowu w naszej bazylice nie tylko duchem i transmisją, by wspólnie celebrować 
Eucharystię. 

Wdzięczni za wszelkie dobro, jakie od Was kiedykolwiek otrzymaliśmy, 
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NIEPOJĘTA TRÓJCO 
PIEŚŃ NA WEJŚCIE 

t. i adapt. pol: M. Pilśniak OP, W. Prus OP 
na podst. Hymnu powszechnego św. Efrema, tł.: ks. W. Kania 

m.: A Gouzes OP 

Ref.: Niepojęta Trójco, niewysłowiona: wsłuchany w Ojca  
         Przedwieczny Syn, Święty Duch Pocieszyciel, Pokoju Dar!  

1. Chwała i śpiew Tobie, Trójco niepojęta, 
uwielbiamy Cię hymnem, pieśnią i muzyką. 
Radości bez końca uciesz się darami, 
trud nasz jest tańcem przed Tobą, Najwyższy! 

2. Miłości Przedwieczna, odpuść zło, nieprawość; 
przybądź z odpocznieniem, nadzieją i mocą. 
Jedności Cudowna, przynieś ciałom zdrowie, 
chorym bądź lekarstwem, ukojeniem serc. 

3. Niechaj w Twej opiece wznoszą się kościoły, 
z troską strzeż pokoju, pojednaj walczących. 
Świętych Zamieszkanie, spójrz na wszystkie domy, 
gdzie chleb dzielą z głodnym, bo Ty mieszkasz w nim. 

4. Wspominamy braci, którzy powiedzieli: 
„Pomnijcie na nas w waszej modlitwie!” 
Wejrzyj na nich Panie, Ojcze miłosierdzia, 
według bogatego skarbca miłości i łaski.  

5. Przez modlitwy Matki, co Pana powiła, 
Józefa, co z lękiem Skarb brał w swoje ręce. 
męczenników sprawiedliwych, którzy w Tobie żyli, 
wysłuchaj modlitwy, przyjmij dziękczynienia.  

6. Ojcze, Synu, Najpiękniejszy Duchu, 
Trójjedyna Miłości, Boże Wszechdobroci, 
chwała Tobie, śpiew, nasze uwielbienia 
po wszystkie wieki i czasy bez końca. 

O SALUTARIS HOSTIA PIEŚŃ NA KOMUNIĘ 

m.: P. Bębenek 

O Salutaris Hostia quae 
coeli pandis ostium bella 
premunt hostilia da robur 
fer auxilium.  

Uni trinoque Domino sit 
sempiterna gloria qui 
vitam sine termino nobis 
donet in patria. 

O zbawcza Hostio, która 
otwierasz drzwi nieba, 
wrogie armie na nas naci-
skają, daj siłę, pomoc.  

Bogu Trójjedynemu, 
niech będzie wieczna 
chwała, Życie bez końca 
w ojczyźnie naszej racz 
dać nam Panie. 

MODLITWA PO KOMUNII 
Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sa-
kramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych du-
szach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA WIECZYSTE ŚLUBY ZAKONNE: 

Bóg, który daje dobre postanowienia, niech was oświeca i umac-
nia, abyście wiernie wypełniali wasze śluby.  

W. Amen. 
Niech sprawi, abyście w radości Chrystusa szli wybraną wąską 
drogą, z weselem dźwigając ciężary waszych bliźnich. 

W. Amen. 
Niech miłość Boga uczyni z was rodzinę zgromadzoną w imię 
Pańskie, w której będzie widoczna miłość Chrystusa. 

W. Amen. 
Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg 
wszechmogący, Ojciec i Syn, ?  i Duch Święty.  

W. Amen. 
 



JEZU, PANIE 
PIEŚŃ NA KOMUNIĘ 

t. autor nieznany 
m.: U. Rogala 

Ref.: Jezu Panie, Ty którego miłujemy zachowaj nas blisko  
         siebie. Jezu, Panie, Słowo Ojca, prowadź nas ku sobie. 

1. Słowo Boże, narodzone z Maryi, 
Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze. 
Uwielbiamy Ciebie! 

2. Chlebie Życia, Źródło Miłości, 
Który dajesz Ducha bez miary. 
Uwielbiamy Ciebie! 

3. Dobry Pasterzu, Cichy i pokornego serca, 
Który pociągasz nas ku Tobie. 
Uwielbiamy Ciebie! 

4. O Miłosierny, Nasze Życie i pokoju 
Jezu Chryste Odkupicielu człowieka. 
Uwielbiamy Ciebie. 

 
 

Msza święta rozpoczyna się jak zwykle. W procesji wejścia idą bracia mający 
złożyć profesję wieczystą.  

KYRIE 

Missa de misericordia  
m.: P. Bębenek 

Kyrie eleison!  
Christe eleison!  
Kyrie eleison!  

Panie zmiłuj się nad nami! 
Chryste zmiłuj się nad nami!  
Panie zmiłuj się nad nami! 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy 
Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, 
Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednoro-
dzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który 
gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grze-
chy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy 
Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko 
Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem 
Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. 

KOLEKTA 

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielka-
nocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której 
udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest 
chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest 
Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest 
Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

 



LITURGIA SŁOWA 
PIERWSZE CZYTANIE DZ 2, 42-47 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łama-
niu chleba i w modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele zna-
ków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem 
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzie-
lali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb 
po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili 
Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał 
im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY        PS 118 (FRAGM.) 

Ref.: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 

Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na wieki».  
Niech dom Aarona głosi: «Jego łaska na wieki». 
Niech wyznawcy Pana głoszą:  
«Jego łaska na wieki». 

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,  
lecz Pan mnie podtrzymał.  
Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą. 
Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych:  
«Prawica Pańska moc okazała». 

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym.  
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. 
Oto dzień, który Pan uczynił,  
radujmy się nim i weselmy. 

OBRZĘDY KOMUNII 
Po Modlitwie eucharystycznej następują obrzędy Komunii świętej, które rozpo-
czynają się modlitwą Ojcze nasz. Następnie kapłan mówi: 

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy poko-
jem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni 
od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei ocze-
kiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Odpowiedź ludu: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. 

Kapłan kontynuuje: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania 
pozdrowiłeś uczniów słowami: Pokój wam. Prosimy Cię, nie zwa-
żaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie 
z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedno-
ści. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Odpowiedź ludu: Amen. 

Kapłan przekazuje znak pokoju wiernym: Pokój Pański niech zawsze bę-
dzie z wami. 

Odpowiedź ludu: I z duchem twoim. 

AGNUS DEI 

Missa de misericordia  
m.: P. Bębenek 

Agnus Dei, Qui tollis peccata 
mundi, Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, Qui tollis peccata 
mundi, Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, Qui tollis peccata 
mundi, Dona nobis pacem. 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami.  

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, obdarz nas poko-
jem. 



Po przygotowaniu darów, celebrans mówi: 

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszech-
mogący. 
Wszyscy odpowiadają: 

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich  na cześć i chwałę swojego 
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

MODLITWA NAD DARAMI 
Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczo-
nych) i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez 
wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Rozpoczyna się Modlitwa eucharystyczna. Jest to najważniejsza modlitwa 
Mszy świętej, którą odmawia kapłan w imieniu całego ludu prosząc o uświęce-
nie chleba i wina, aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, a także z prośbą o jed-
ność dla całego Kościoła i świata.  

 

SANCTUS 

Missa de misericordia  
m.: P. Bębenek 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth. Pleni 
sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.  
Benedictus, qui venit in nomine 
Domini.  
Hosanna in excelsis. 

Święty, Święty, Święty  
Pan, Bóg Zastępów. Pełne są  
niebiosa i ziemia chwały Twojej.  
Hosanna na wysokości. 
Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie. 
Hosanna na wysokości.

 
 

DRUGIE CZYTANIE        1 P 1, 3-9 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie 
z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej na-
dziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i nie-
więdnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem 
jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, goto-
wego objawić się w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku 
z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej 
wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które 
przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy obja-
wieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; 
wy w Niego teraz, choć nie widzicie,przecież wierzycie, a ucieszy-
cie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągnie-
cie cel waszej wiary – zbawienie dusz. 

Oto słowo Boże. 

SEKWENCJA WIELKANOCNA 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
Składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 



Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
A miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ POR. J 20, 29 
Alleluja, alleluja, alleluja! 

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

Alleluja, alleluja, alleluja! 
EWANGELIA                  J 20, 19-31 

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie po-
słał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i po-
wiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 
do niego: «Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej 
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
CZYM SIĘ PANU ODPŁACĘ? 

PIEŚŃ NA OFIAROWANIE 

t. Psalm 116 
m.: P. Bębenek 

Ref.: Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył?    
         Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana!  

1. Miłuję Pana, albowiem usłyszał 
Głos mego błagania. 
Bo skłonił ku mnie swe ucho 
W dniu w którym wołałem. 

2. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, 
Bóg nasz jest miłosierny. 
Pan strzeże ludzi prostego serca: 
Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. 

3. Wróć, duszo moja, do swego spokoju, 
Bo Pan ci dobro wyświadczył. 
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, 
Oczy od łez, nogi od upadku. 

4. Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem. 
Cenna jest w oczach Pana 
śmierć Jego wyznawców. 

5. Panie, jestem Twoim sługą. 
Twym sługą, synem Twojej służebnicy 
Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną 
i wezwę imienia Pana. 

6. Wypełnię me śluby dla Pana 
przed całym Jego ludem, 
W dziedzińcach Pańskiego 
domu, pośrodku ciebie, Jeruzalem. 



Po zakończonym responsorium prowincjał, pyta braci mających złożyć śluby: 

PROWINCJAŁ: Czego żądasz? 

BRACIA:  Miłosierdzia Bożego i waszego. 
Bracia wstają i następuje homilia. Po homilii prowincjał mówi: 

PROWINCJAŁ: Pytam każdego z was. Czy chcesz złożyć 
profesję i z nami służyć Bogu w Zakonie? 

BRACIA:  Chcę. 

PROWINCJAŁ: Niech Bóg, który rozpoczął w Was dobre 
dzieło, sam go dokona. 

Prowincjał siada na krześle, otrzymuje księgę Konstytucji i zarządzeń braci 
Zakonu Kaznodziejów. Bracia podchodzą kolejno i składają profesję: 

Ja, brat NN., składam profesję  
i ślubuję posłuszeństwo Bogu,  
Najświętszej Maryi Pannie,  
świętemu Dominikowi  
i tobie, bratu Pawłowi Kozackiemu,  
prowincjałowi prowincji polskiej, 
w zastępstwie brata Gerarda Timonera,  
generała Zakonu Braci  Kaznodziejów i jego następców, 
że będę posłuszny tobie i twoim następcom, 
według Reguły świętego Augustyna 
i ustaw Braci Kaznodziejów 
aż do śmierci. 

Po obrzędzie ślubów uroczystych następuje modlitwa powszechna. Omija się 
wyznanie wiary – zastępuje go obrzęd profesji. Po modlitwie powszechnej 
następuje liturgia Eucharystyczna, jak zwykle. 

 

 

 

 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu we-
wnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były 
zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł 
do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, 
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli 
życie w imię Jego. 

Oto słowo Pańskie. 

Po odczytaniu Ewangelii, a przed homilią, bracia kładą się krzyżem przed ołta-
rzem, a kantorzy rozpoczynają śpiew średniowiecznego responsorium O spem 
miram z prośbą o wstawiennictwo św. Ojca Dominika.  

 

 

  



O SPEM MIRAM  
RESPONSORIUM 

R. O spem miram quam dedi-
sti mortis hora te flentibus, 
dum post mortem promisisti 
te profuturum fratribus : 

 

 
 
W. Imple Pater quod dixisti, 
nos tuis juvans precibus. 
Alleluja ! 

 
R. Qui tot signis claruisti in 
aegrorum corporibus, nobis 
opem ferens Christi, aegris 
medere moribus.  

 

 

W. Imple Pater quod dixisti, 
nos tuis juvans precibus. Al-
leluja! 

 

R. Gloria Patri, et Filio,  
et Spiritui sancto. W. Alleluja! 

 

 

O nadziejo przedziwna, któ-
rąś dał opłakującym Cię, 
kiedy zbliżał się Twój zgon: 
że będziesz po swej śmierci 
pomocny swoim braciom, 
skoro stawisz się przed 
Wszechmocnego Boga tron. 

Spełnij, Ojcze, to coś przy-
rzekł w ostatnią godzinę i 
nam Twoim sługom okaż 
swą przyczynę! Alleluja! 

Ty, coś tyloma cudy swe imię 
wsławił, gdyś leczył ciała 
chore i kalekie, przyjdź do 
nas z łaską Pana Chrystu-
sową i uzdrów dusze tą nie-
biańską mocą! 

Spełnij, Ojcze, to coś przy-
rzekł w ostatnią godzinę i 
nam Twoim sługom okaż 
swą przyczynę! Alleluja! 

Chwała Ojcu i Synowi,  
i Duchowi Świętemu. Alle-
luja. 

 

 

  


