
  

WIGILIA PASCHALNA

PROCESJA RESUREKCYJNA



  

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 próżny został, 
Pan z martwych powstał, 

Alleluja!



  

3. Cieszy swych uczniów, 
którzy wierni byli,

Utwierdza w wierze, 
aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, 
daje nauk wiele

O swym Kościele. Alleluja.



  

4. Cieszmy się wszyscy, 
już śmierć pohańbiona,

Wina pierwszego 
rodzica zgładzona.

Niebios zamkniętych
jest otwarta brama,

Synom Adama. Alleluja. 



  



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!
1. Na Baranka 

Pańskich godach,
W szat świątecznych 

czystej bieli,  
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!

2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste

Chrystus kapłan ofiaruje. 



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!
3. Na drzwi świętą 

Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,

Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach 

swych pożera.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!
4. Już nam Paschą 

Tyś o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,

Tyś Przaśniki nasze czyste 
Dla dusz prostych 

z szczerą wiarą.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!

5. O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,

Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia

nam zdobywasz.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!

6. Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy

Króla mroków w więzy wtłacza.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!

7. Byś nam wiecznie Jezu drogi
Wielkanocną był radością,

Strzeż od grzechu
śmierci srogiej

Odrodzonych Twą miłością.



  

Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, 
światłością się napełnili,  

Alleluja, alleluja!

8. Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje

I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.



  



  

Nie zna śmierci Pan żywota, 
Chociaż przeszedł 
przez jej wrota; 

  Rozerwała grobu pęta 
  Ręka święta. Alleluja!

2. Twój, Adamie, dług spłacony, 
Okup ludzki dokończony; 

  Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi 
  Dziećmi twymi. Alleluja!



  

3. Próżno, straże, 
grób strzeżecie! 

Już Go tutaj nie znajdziecie: 
  Wstał, przeniknął skalne mury 

  Bóg natury. Alleluja!

4. Teraz On na ludzkie plemię 
I na miłą patrzy ziemię, 

  Która drogo dziś przybrana 
  Kosztem Pana. Alleluja!



  

5. Przez Twe święte 
Zmartwychwstanie 

Z grzechów powstać 
daj nam, Panie!

  Potem z Tobą królowanie. 
  Alleluja! Alleluja!



  



  

Zmartwychwstał Pan
i żyje dziś,

blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żyć.

Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  

1. Dzięki składajmy Mu, 
bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan,
a noc jest pełna blasku.

Chcę dziękować Mu 
i chcę Go dziś błogosławić.

Jezus mój Pan i Bóg, 
On przyszedł,

aby nas zbawić!



  

Zmartwychwstał Pan
i żyje dziś,

blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żyć.

Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  

2. Odrzucony Pan, 
stał się kamieniem węgielnym.

Pan wysłuchał mnie, 
On jest zbawieniem mym.

Cudem staje się noc, 
gdy w dzień jest przemieniona.

Tańczmy dla niego dziś,
prawica Pańska wzniesiona!



  

Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  



  

Zmartwychwstał
Jezus, nasz Pan, /x4

On żyje, (On żyje)
On żyje, (On żyje)
Zmartwychwstał
Jezus, nasz Pan.



  



  

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 w otchłaniach mieszkali, 
płaczliwie tam zawołali,
gdy Zbawiciela ujrzeli.

Alleluja, alleluja!

6. „Zawitaj przybywający,
Boży Synu Wszechmogący,

wybaw nas z piekielnej mocy”! 
Alleluja, alleluja!



  



  

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.



  



  

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!



  



  

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 
lata, - 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.



  


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35
	Slajd 36
	Slajd 37
	Slajd 38
	Slajd 39
	Slajd 40
	Slajd 41
	Slajd 42
	Slajd 43
	Slajd 44
	Slajd 45
	Slajd 46

