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Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie,
wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie,
Bo zmartwychwstał samowłądnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

Darmo kamień ciąży wielkiej, Żydzi na grób wtoczyli,
darmo dla pewności wszelkiej, zbrojnej straży użyli;
Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem Pana się zdała,
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
wstaje z grobu kruszy mury, nie zna żadnej zapory,
Straż zdjęta trwogą upada, i prawie sobą nie włada,
Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi, Alleluja!

Wesoly nam dzień dziś nastał, * którego z nas każdy żądał,
tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja.

Król niebieski k’nam zawitał, * jako śliczny kwiat zakwitał,
po śmierci nam się pokazał, Alleluja.

Piekielne moce zwojował, * nieprzyjaciele podeptał,
nad nędznymi się zmiłował. Alleluja.

Do trzeciego dnia tam mieszkal, * Ojce święte tam pocieszał,
potem iść za Sobą kazał. Alleluja.

Którzy w otchłaniach mieszkali, * płaczliwie tam zawołali,
gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja.

Zawitaj przybywający, * Boży Synu wszechmogący,
wybaw nas z piekielnej mocy. Alleluja!

Wielkie tam wesele mieli, * gdy Zbawiciela ujrzeli,
którego z dawna żądali. Alleluja !

Potem Swą mocą zmartwychwstał, * pieczęci z grobu nie ruszał,
na stróże wielki strach powstał. Alleluja.

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * miłośnikom się pokazał,
Aniołów do Matki poslał. Alleluja.

O Anieli najmilejsi, * idźcie do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej. Alleluja.

Ode Mnie Ją pozdrawiajcie ‘’ i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo Rajska, wesel się, Alleluja.

Przez Twe święte zmartwychwstanie, *
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie. Alleluja..

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
na cud Jonasza. Alleluja.
          Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
           Anioł zstępuje, niewiasty pociesza.
           Patrzcie, mówi im, grób się próżny został,
           Pan zmartwychpowstał. Alleluja.
Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu uczynił już zadość,
nam niesie radość. Alleluja.

Złóżcie troski, żałujący Chrystusa umarłego,
otrzyjcie już łzy roniący, * mamy zmartwychwstałego.
Tysiącznych pociech przyczyna, ogłoszona jest nowina.
Alleluja, alleluja, niechaj brzmi Alleluja.

Niewiasty, które przy grobie były, to powiedziały, *
że Chrystus w chwały ozdobie żyje już zmartwychwstały.
Stąd pociechy, stąd radości, ustąpcie wszelkie żałości.
Alleluja, alleluja, niechaj brzmi Alleluja.

Chrystusowe zmartwychwstanie i wielka miłość Pana,
zapaliły pożądanie Piotra i bardziej Jana, że jak w życiu był
najszczerszy, * tak do grobu przyszedł pierwszy.
Alleluja, alleluja, niechaj brzmi Alleluja.

    Wesel się, Królowo miła, bo Ten któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami, módl się do Niego
za nami. Alleluja, Alleluja!
    Ciesz się i  wesel się w niebie, proś Go za nami w
potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków
śpiewali: Alleluja, Alleluja!
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Nie zna śmierci Pan żywota, *
chociaż przeszedł przez jej wrota:
Rozerwała grobu pęta *
ręka święta. Alleluja.
         Adamie, dług twój spłacony; *
         okup ludzi dokończony;
         Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
         dziećmi twymi. Alleluja.
Próżno, żołnierze, strzeżecie, *
w tym grobie Go nie znajdziecie ;
Wstał, przeniknął sklepu mury, *
Bóg natury. Alleluja.
        On znowu na ludzkie plemię,*
         i na miłą patrzy ziemię,
         jak drogo dzisiaj przybrana, *
         kosztem Pana. Alleluja.
Przez Twe święte zmartwychwstanie, *
z grzechów powstać daj nam, Panie,
potem z Tobą królowanie.
Alleluja, Alleluja.
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Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, Alleluja, Alleluja!
Uweselił lud swój mile, Alleluja, Alleluja,
Który cierpiał dnia trzeciego, Alleluja, Alleluja,
Dla człowieka mizernego, Alleluja, Alleluja.
      Niewiasty, gdy do grobu szły, Alleluja, Alleluja!
      Drogie maści z sobą niosły,Alleluja, Alleluja!
      W bieli Anioła ujrzały, Alleluja, Alleluja!
      Trwożyć sobą poczynały,Alleluja, Alleluja!
Tego dnia wielkanocnego, Alleluja, Alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego,Alleluja, Alleluja!
Świętą Trójcę wyznawajmy,Alleluja, Alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy,Alleluja, Alleluja!
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Cóż Ci, Jezu damy, za Twych łask strumienie?
Z serca ci składamy, korne dziękczynienie.

Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu...

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę...

Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem;
Zagubionych szuka stroskany.
Wracających z radością wita - i w ramiona bierze,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

Nasz Pan przebaczył Piotrowi.
Nasz Pan po trzykroć zdradzany.
I słabemu człowiekowi - wciąż na nowo wierzy,
Bo nasz Pan jest Dobrym Pasterzem.

O Panie jesteśmy przed Tobą,
Z Magdaleną i Piotrem i łotrem.
Lecz idziemy szukając Ciebie, w tej  gorącej wierze,
Że Ty jesteś naszym Pasterzem.

Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki twardy i niewdzięczny trud.
Niezrozumienie, drwiny i obmowy, posyłam was przydawać do mych trzód.
Tak, jak Ojciec mój, posłał Mnie - tak i Ja was śle!

Posyłam was opatrzyć ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was, radosną głosić wieść!   Tak jak Ojciec mój....
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Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo nas, dzieci swe.
Z miłości dla nas świat cały stworzył,
By swoim szczęściem podzielić się.

Więc ogłaszajmy:  Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje nas!  (bis)

O, dobry Boże, Twój Syn najmilszy
Z miłości dla nas swe życie dał.
By każdy człowiek, co weń uwierzy,
Na nowo Twoim dzieckiem się stał.

Więc ogłaszajmy...
Chcemy Cię kochać miłością wielką,
Tak długo, póki będziemy żyć:
Wspieraj nas, Boże, Twą świętą łaską
A kiedyś w niebie daj z Tobą być.

Więc ogłaszajmy...

 Bądź błogosławiony‚ Wiekuisty Boże‚
za niezmierną miłość‚ którąś stworzył świat.

Wielbimy Ciebie w tym sakramencie‚
Hołd Ci składamy dar naszych serc.

Bądź błogosławione‚ Wieczne Słowo Ojca‚
Które  swoim przyjściem oświeciłeś świat. Wielbimy Ciebie...

Bądź błogosławiony‚ Boski Zbawicielu‚
Który Męką  zmyłeś ogrom ludzkich win.  Wielbimy Ciebie...

Bądź błogosławiony‚ Chryste zmartwychwstały‚
Który swoim Duchem ożywiłesz nas.   Wielbimy Ciebie...

Bądź błogosławiony, Jezu nasz Lekarzu,
Który jak balsamem koisz łaską ból.  Wielbimy Ciebie...

 Dzięki o Panie, składamy dzięki.
O Wszechmogący, nasz Królu w niebie!

1. Za to, że dałeś nam wiarę...
2. Za to, że dałeś nam miłość...
3. Za to, że dałeś nam Siebie...
4. Ty nam przebaczasz grzechy...
5. Ty nam przywracasz życie...
6. Za to, że jesteś z nami...
7. Tobie śpiewamy z radością...
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16 Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas.
Złącz nas w prawdzie i miłości, Który jesteś w nas.

Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas.
Jedno serce, jedną duszę, stwórz, o Jezu w nas.

Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja !
Niech obroną będzie nam, Alleluja !

Jego Słowo zawsze trwa, Alleluja !
Wieczną prawdę w sobie ma, Alleluja !

Chcemy zgłębiać Słowa treść, Alleluja !
Braciom je radośnie nieść, Alleluja !

Chcemy nim na co dzień żyć, Alleluja !
I w przyjaźni z Bogiem być, Alleluja !

Źródło życia, Panie nasz, Alleluja !
Ty nam wieczne życie dasz, Alleluja !

Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja !
W Trójcy Świętej Jeden Bóg, Alleluja !

Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej,
Wielbimy cud: Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam Swe Serce dał, Żeś skarby łaski zlał
Na wierny lud.

Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych, zraniły Cię:
Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej boskiej Krwi, obmyły się.

I w Boskim Sercu tam,
Schronienie dajesz nam, o jezu mój:
Aby nas żądlem swym, wróg nasz nie dotknął w Nim,
By się przed piekła złem, lud ukrył Twój.

      Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan,
      Zmartwychwstał Pan, Alleluja !
       Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja !
O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci, gdzie jest moja śmierć ?
gdzie jest jej zwycięstwo ?  Zmartwychwstał Pan...
    Radujmy się, radujmy się bracia, jeśli dzisiaj się miłujemy,
    to dlatego, że On zmartwychwstał. Zmartwychwstał Pan...
Dzięki, niech będą Ojcu, który nas prowadzi do Królestwa,
gdzie się miłością żyje. Zmartwychwstał Pan...
    Jeśli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy,
    Z Nim śpiewać będziemy, Alleluja ! Zmartwychwstał Pan...


