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Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy:
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki:
U której Serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu!

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!

 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!

          Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
na cud Jonasza. Alleluja.
            Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu uczynił już zadość,
nam niesie radość. Alleluja.

Wieczne odpoczywanie racz im daæ, Panie.
A œwiat³oœæ wiekuista, niechaj im œwieci.

Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.

Zawsze w Twej łasce być i z Tobą żyć !
Tyś szczęścia mego zdrój, o Jezu mój !
Gdy przyjdą czarne dni, o Chryste pomóż mi,
i wzmocnij wiarę mą, ofiarą Twą !

Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi
Vivant, Mystérieux, si près de moi.
Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi.
Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi.

Zmartwienie moje weź i smutki też,
niech znajdę radość znów u Twoich stóp.
A gdy nadejdzie kres mych cierpień i mych łez,
w wieczności szczęście daj, o Jezu daj !

Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem
szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje, i w zaraźliwym
powietrzu ratuje, w cieniu Swych skrzydeł zachowa cię
wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

1 2 ACTE PÉNITENTIEL:CHANT D’ENTREE:

CHANT D’OFFERTOIRE :3

Miłosierdzie Twoje Panie, miłosierdzie okaż nam.
I wysłuchaj to błaganie, którym nas natchnąłeś sam.

Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój
Miłosierdzia Jezu mój, wejrzyj z nieba na lud Twój.

Miłosierdzia dla strapionych, w których sercu utknął miecz.
Dla bezdomnych, opuszczonych, rany ich bolesne zlecz.

Miłosierdzia Jezu mój...
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Benedictus, qui venit in nomine Dominii (x2)
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

SANCTUS:

Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus!
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi!

Gloire à Toi, ressuscité!
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

5 ANAMNÈSE:

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.

CHANT DE COMMUNION : 6  7

CHANT DE SORTIE :

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :

Witaj Królowo, Matko litości !
Nadziejo nasza, życia słodkości !
Witaj, Maryjo, Matko jedyna,
Matko nas ludzi, Salve Regina !

Nędzne my dzieci Ewy wołamy.
Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna,
Na tym padole, Salve Regina.

 8 NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE :
9

10

Matko Najświętsza, do Serca Twego,
mieczem boleści wskroś przeszytego,
wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
i gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
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Trouver dans ma vie Ta présence,
tenir une lampe allumée
Choisir avec Toi la confance,
aimer et se savoir aimé.
    Croiser ton regard dans le doute,
    brûler à l'écho de ta voix
    Rester pour le pain de la route,
    savoir reconnaître ton pas...

CHANT DU PSAUME:


