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Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej 

 

Antyfona na wejście: 

 

Chlubimy się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i 

zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. 

 
Śpiew na wejście (w nawiązaniu do antyfony): 

 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Gdzie 

Bóg, Król świata całego * dokonał życia swojego. 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Ta 

sama Krew Cię skropiła, * która nas z grzechów obmyła. 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, * na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Z 

Ciebie moc płynie i męstwo, * w Tobie jest nasze zwycięstwo! 

 
 

Refren Psalmu Responsoryjnego: 

 

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. 

 

 
Śpiew na przygotowanie darów: 

 

Ref.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 

tam znajdziesz Boga żywego. 

 

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, * weselmy się w Nim i radujmy! * Z pokorą 

szczerą miłujmy Boga, * z czystego serca miłujmy się nawzajem. Ref.: Gdzie miłość... 

 

2. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, * strzeżmy się tego, co nas rozdziela. * Niech ustaną 

wszystkie gniewy i spory, * a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Ref.: Gdzie miłość... 

 

3. Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste, Boże, * razem ze świętymi w chwale Twego 

Królestwa. * To będzie naszą radością czystą i bez granic, * przez nieskończone wieki 

wieków. Amen. Ref.: Gdzie miłość... 

 
Antyfona na komunię: 

 

To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy 

spożywać będziecie, * na moją pamiątkę. 

 

 

Śpiew na komunię (w nawiązaniu do antyfony): 

 

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, * Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. * 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe, * O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe. 

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, * Kto się im poddaje, temu wiary brak, * Ja 

jedynie wierzyć Twej nauce chcę, * Że w postaci Chleba utaiłeś się. 



3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, * Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, 

* Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, * Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios 

bram. 

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, * Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 

* Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, 

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, * Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas. * 

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, * Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać 

chciał. 

6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, * Przywróć mi niewinność, oddal grzechów 

brud. * Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas * Jedną kroplą może obmyć z win 

i zmaz. 

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, * Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, * Bym 

oblicze Twoje tam oglądać mógł, * Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. 

 
Śpiew na uwielbienie po Komunii Świętej: 

 

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święty winny szczep Dawida, * który nam poznać dałeś, *  

przez Jezusa Syna Twego. * Tobie chwała na wieki. 

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę, * Którą nam poznać dałeś * przez Jezusa 

Syna Twego. * Tobie chwała na wieki. 

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte Imię Twoje, * Któremu zgotowałeś * mieszkanie w 

sercach naszych. * Tobie chwała na wieki. 

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i za nieśmiertelność, * którą nam poznać dałeś * 

przez Jezusa Syna Twego. * Tobie chwała na wieki. 

5. Ty, o Panie Wszechmocny * stworzyłeś wszystko dla Imienia Swego, * pokarm i napój 

dałeś * ludziom na pożywienie. * Tobie chwała na wieki. 

6. Nam zaś darowałeś, * pokarm duchowy oraz napój, * I żywot wieczny, * przez Jezusa 

Syna Twego. * Tobie chwała na wieki. 

7. Pomnij, Panie na swój Kościół * i wybaw go od wszelkiego złego,  

I doprowadź go do miłości swojej * do Królestwa Twego. * Tobie chwała na wieki. 

8. Niechaj przyjdzie twa łaska * i niech przeminie ten świat, * Kto święty niech przystąpi, * 

kto nim nie jest niech czyni pokutę. * Tobie chwała na wieki. 

 

Śpiew podczas przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ciemnicy: 

 

 

1. Sław, języku, tajemnicę * Ciała i najdroższej Krwi, * Którą jako łask krynicę * Wylał w 

czasie ziemskich dni * Ten, co Matkę miał Dziewicę, * Król narodów, godzien czci. 

2. Z Panny czystej narodzony, * Posłan zbawić ludzki ród, * Gdy po świecie, na wsze strony, 

* Ziarno słowa rzucił w lud, * Wtedy cudem niezgłębionym * Zamknął swej pielgrzymki 

trud. 

3. W noc ostatnią przy wieczerzy * Z tymi, których braćmi zwał, * Pełniąc wszystko, jak 

należy, * Czego przepis prawny chciał, * Sam Dwunastu się powierzył * I za pokarm z rąk 

swych dał. 



4. Słowem więc, Wcielone Słowo, * Chleb zamienia w Ciało swe, * Wino Krwią jest 

Chrystusową, * Darmo wzrok to widzieć chce. * Tylko wiara Bożą mową * Pewność o tym w 

serca śle. 

5. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz, * Niech przed Nowym 

Testamentem * Starych praw ustąpi czas. * Co dla zmysłów niepojęte, * Niech dopełni wiara 

w nas.  

6. Bogu Ojcu i Synowi * Hołd po wszystkie nieśmy dni. * Niech podaje wiek wiekowi * 

Hymn triumfu, dzięki, czci. * A równemu im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi. * 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liturgia Męki Pańskiej 

 

Refren Psalmu Responsoryjnego: 

 

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 

 
 

Odpowiedź podczas ukazania krzyża: 

 

K.: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. 

W.: Pójdźmy z pokłonem. 

 

 
Śpiew podczas adoracji krzyża: 

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! (3x) 

 

1. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam cię 

wyzwolił z mocy faraona, * A tyś przyrządził krzyż na me ramiona. 

2. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam cię 

wprowadził w kraj miodem płynący, * Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący. 

3. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam 

ciebie szczepił, winnico wybrana, * A tyś Mnie octem poił, swego Pana. 

4. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam dla 

cię spuszczał na Egipt karanie, * A tyś Mnie wydał na ubiczowanie. 

5. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam 

faraona dał w odmęt bałwanów, * A tyś Mnie wydał książętom kapłanów. 

6. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Morzem 

otworzył, byś szedł suchą nogą, * A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą. 

7. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam ci 

był wodzem w kolumnie obłoku, * Tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. 

8. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam 

ciebie karmił manny rozkoszami, * Tyś Mi odpłacił policzkowaniami. 

9. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam ci 

ze skały dobył wodę zdrową, * A tyś Mnie poił goryczą żółciową. 

10. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam 

dał, że zbici Kanaan królowie, * A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie. 

11. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam ci 

dał berło Judzie powierzone, * A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. 

12. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam 

cię wywyższył między narodami, * Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. 

 



1. Krzyżu święty, nade wszystko, * Drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie takie 

nie jest, * Jedno na którym sam Bóg jest. * Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, * Rozkoszny 

owoc nosiło. 

2. Skłoń gałązki, drzewo święte, * Ulżyj członkom tak rozpiętym, * Odmień teraz oną 

srogość, * Którąś miało z urodzenia. * Spuść lekkuchno i cichuchno * Ciało Króla 

niebieskiego. 

3. Tyś samo było dostojne * Nosić światowe zbawienie, * Przez cię przewóz jest naprawion * 

Światu, który był zagubion, * Który święta Krew polała, * Co z Baranka wypływała. 

4. W jasełkach leżąc gdy płakał, * Już tam był wszystko oglądał, * Iż tak haniebnie umrzeć 

miał, * Gdy wszystek świat odkupić chciał. * W on czas między zwierzętami, * A teraz 

między łotrami. 

5. Niesłychana to jest dobroć * Za kogo na krzyżu umrzeć; * Któż to może dzisiaj zdziałać, * 

Za kogo swoją duszę dać? * Sam to Pan Jezus wykonał, * Bo nas wiernie umiłował. 

6. Nędzne by to serce było, * Co by dziś nie zapłakało, * Widząc Stworzyciela swego * Na 

krzyżu zawieszonego, * Na słońcu upieczonego * Baranka wielkanocnego. 

7. Maryja Matka patrzała * Na członki, co powijała, * Powijając całowała, * Z tego wielką 

radość miała. * Teraz je widzi sczerniałe, * Żyły, stawy w Nim porwane. 

 

Śpiew na komunię: 

 

1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, * któreś na krzyżu sromotnie wisiało. * Za nasze 

winy, Synu Jedyny * Ojca wiecznego, Boga prawego, * męki te znosiłeś. 

2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu. * W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu; * 

żebrzem litości i Twej miłości. * byś gniew Swój srogi, o Jezu drogi, * pohamować raczył. 

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. * Zgrom 

hardych siły, daj pokój miły, * wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady, * pośród ludu Swego. 

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, * ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy Panie. * Niech z 

Ciała Twego Przenajświętszego * Posiłek mamy i oglądamy * Ciebie łaskawego. 

: 

Śpiew podczas procesji do Grobu Pańskiego: 

 

1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej, * Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej. * 

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. * O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. 

2. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, * ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. * 

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. * O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. 

3. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył, * zburzył straszne odrzwia, duszom życie 

zwrócił. * Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. * O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. 

4. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego, * i ujarzmił pychę wroga piekielnego. * 

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. * O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud. 

 

 

 



Liturgia Wigilii Paschalnej 

 

Refreny Psalmów Responsoryjnych: 

 

Po pierwszym czytaniu (Stworzenie świata): 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

 

Po drugim czytaniu (Ofiara Abrahama): 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 

 

Po trzecim czytaniu (Przejście Izraela przez Morze Czerwone): 

Śpiewajmy panu, który moc okazał. 

 

Po czwartym czytaniu (Trwałość przymierza): 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

 

Po piątym czytaniu (Nowe i wieczne przymierze): 

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. 

 

Po szóstym czytaniu (Mądrością jest księga przykazań Boga): 

Słowa twe, Panie, dają życie wieczne. 

 

Po siódmym czytaniu (Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe): 

Boga żywego pragnie moja dusza. 

 

Po ósmym czytaniu (Nowe życie): 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 
Śpiew po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: 

 

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, * Dotrzymać pragnę szczerze. * Kościoła słuchać w 

każdy czas, * I w świętej wytrwać wierze. * O Panie Boże, dzięki Ci, * Żeś mi Kościoła 

otwarł drzwi. * W nim żyć, umierać pragnę. 

 

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, * Bóg pod postacią chleba 

Swym Ciałem Karmi duszę mą, * By żyła w nim dla nieba. * W to wierzyć zawsze mocno 

chcę, * Bo tego kościół uczy mnie. * W nim żyć, umierać, pragnę. 

 
 

Śpiew na przygotowanie darów: 

 

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 

tak mówi, grób ten pusty 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! 

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, * Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. * Obcuje 

z nimi, daje nauk wiele * O swym Kościele. * Alleluja! 

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym, * Samym się tylko ukazuje wiernym; * 

Nieśmiertelności przedstawia znamiona * Wśród uczniów grona. * Alleluja! 

 

 

Antyfona na komunię: 

 

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja. 

 

 

Podczas Komunii Świętej zabrzmi utwór organowy. 

 

 

Śpiew na uwielbienie po Komunii Świętej: 

 

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, * alleluja, alleluja. * Uweselił lud swój mile, * 

alleluja, alleluja. * Nie żałował życia swego, * alleluja, alleluja. * Dla człowieka mizernego, * 

alleluja, alleluja! 

2. Tego dnia wielkanocnego, * alleluja, alleluja! * Chwal każdy Syna Bożego, * alleluja, 

alleluja! * Świętą Trójcę wyznawajmy, * alleluja, alleluja! * Bogu cześć i chwałę dajmy, * 

alleluja, alleluja! 

 
Śpiew podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu: 

 

1. Chrystus zmartwychwstał 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. * Wstał-ci z martwych, grób pusty, * oto 

śmiertelne chusty. * Alleluja! 

8. Łukasz z Kleofasem, * Obaj jednym czasem, * szli do miasta Emaus, * spotkał-ci ich Pan 

Jezus. * Alleluja! 

9. Bądźmy więc weseli, * jak w niebie Anieli, * czegośmy pożądali,  * tegośmy doczekali. * 

Alleluja! 

 

 

 



1. Ciebie, Boga wysławiamy, * Tobie, Panu wieczna chwała, * Ciebie, Ojca niebios bramy, * 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

2. Tobie wszyscy aniołowie, * Tobie moce i niebiosy, * 

Cheruby, Serafinowie  * ślą wieczystej pieśni głosy. 

3. Święty, Święty, nad Świętymi, * Bóg Zastępów, Król łaskawy, * 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, * Majestatu Twojej sławy. 

4. Apostołów Tobie rzesza, * chór Proroków pełen chwały, * 

Tobie hołdy nieść pośpiesza * Męczenników orszak biały. 

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, * z głębi serca ile zdoła, * 

Głosy ludów zgodzonymi, * wielbi święta pieśń Kościoła. 

6. Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna Słowo wiekuiste, * 

Z Duchem wszechświat wielbi cały, * Królem chwały Tyś, o Chryste. 

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, * by świat zbawić swoim zgonem, * Przyoblókłszy się 

w człowieka, * nie wzgardziłeś Panny łonem. 

8. Tyś pokruszył śmierci wrota, * starł jej oścień w męki dobie * 

I rajskiego kraj żywota  * otworzyłeś wiernym sobie. 

9. Po prawicy siedzisz Boga, * w chwale Ojca, Syn Jedyny, * 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, * przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

10. Prosim, słudzy łask niegodni, * wspomóż, obmyj grzech co plami, * Gdyś odkupił nas 

od zbrodni  * drogiej Swojej Krwi strugami. 

11. Ze Świętymi w blaskach mocy  * wiecznej chwały zlej nam zdroje, * Zbaw o Panie, lud 

sierocy, * błogosław dziedzictwo swoje. 

12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata, * prowadź w niebios błogie bramy, * My w dzień 

każdy, Władco co świata, * Imię Twoje wysławiamy. 

13. Po wiek wieków nie ustanie  * pieśń, co sławi Twoje czyny, * 

O, w dniu onym racz nas, Panie * od wszelakiej ustrzec winy. 

14. Zjaw Swą litość w życiu całym * tym, co żebrzą Twej opieki: * w Tobie, Panie zaufałem, 

* nie zawstydzę się na wieki. 

 

 

K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja. 

W. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja. 

 

 

Śpiew po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem: 

 

 

1. Wesel się Królowo miła, * bo Ten, któregoś zrodziła, * zmartwychwstał Pan nad panami. * 

Módl się do Niego za nami. * Alleluja, alleluja! 

2. 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! 

 

 

 

 


