
ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ 

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, 

Którego z nas każdy żądał: 

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 

Alleluja, Alleluja! 

 

2. Król niebieski k`nam zawitał, 

Jako śliczny kwiat. zakwitał: 

Po śmierci się nam pokazał. 

Alleluja, Alleluja! 

 

3. Piekielne moce zwojował, 

Nieprzyjaciele podeptał, 

Nad nędznymi się zmiłował. 

Alleluja, Alleluja!  

 

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, 

Ojce święte tam pocieszał. 

Potem iść za sobą kazał. 

Alleluja, Alleluja! 

 

5. Którzy v otchłaniach mieszkali, 

Płaczliwie tam zawołali. 

Gdy Zbawiciela. ujrzeli. 

Alleluja, Alleluja! 

 

 

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. 

Maryjo, 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. 

 

OFIAROWANIE DARÓW 

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. 

Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, 

radujcie. 

Bo zmartwychwstał samowładnie, jak 

przepowiedział dokładnie. 

Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja! 

 

2. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób 

wtoczyli, 

Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży 

użyli. 

Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się 

zdała. 

Alleluja... 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

1. Chrystus zmartwychwstan jest,  

nam na przykład dan jest:  

Iż mamy zmartwychpowstać,  

z Panem Bogiem królować. Alleluja! 

 

2. Leżał trzy dni w grobie,  

dał bok przebić sobie.  

Bok, ręce, nogi obie, 

na zbawienie tobie. Alleluja! 

 

3. Trzy Maryje poszły,  

drogie maści niosły.  

Chciały Chrysta pomazać, 

Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja! 

 

4. Gdy na drodze były,  

tak sobie mówiły:  

jest tam kamień niemały,  

a któż nam go odwali ? Alleluja! 

 

5. Powiedz nam, Maryja,  

gdzieś Pana widziała ?  

Widziałam Go po męce, 

trzymał chorągiew w ręce. Alleluja! 

6. Gdy nad grobem stały,  

rzekł im Anioł biały:  

Nie bójcie się, Maryje, 

zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. 

7. Jezusa szukacie?  

Tu Go nie znajdziecie. 

Wstałci z martwych, grób pusty, 

oto śmiertelne chusty. Alleluja! 

 

8. Łukasz z Kleofasem,  

Obaj jednym czasem,  

szli do miasteczka Emaus, 

spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja! 

 

9. Bądźmyż więc weseli,  

jak w niebie Anieli,  

czegośmy pożądali,   

tegośmy doczekali. Alleluja! 

 

ZAKOŃCZENIE 

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana 

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana 

Naród niewierny trwoży się przestrasza 

Na cud Jonasza - Alleluja! 

 

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; 

Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, 

Pan zmartwychpowstał" 

.Alleluja! 

  

3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, 

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. 

Ojcu swojemu już uczynił zadość, 

Nam niesie radość.  

Alleluja! 


