16. Radośnie z Nim rozmawiała,
usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja!
17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie!
Alleluja, alleluja!
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 próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!
3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadośd,
Nam niesie radośd. Alleluja!

Śpiewnik Wielkanocny…………,……
1. Alleluja biją dzwony, głosząc w świata wszystkie
strony, że zmartwychwstał Pan! Alleluja, alleluja,
alleluja!
2. Biją długo i radośnie, że aż w piersiach serce
rośnie, triumf prawdzie dan. Alleluja...
3.W majestacie Boskiej chwały idzie Chrystus
Zmartwychwstały między uczniów swych. Alleluja...
4.Dzieo wesoły nam dziś nastał, Pan po męce
zmartwychpowstał, płynie pieśni ton. Alleluja...
5.Każda dusza rozśpiewana, Wielbi głośno swgo Pana,
A wtóruje dzwon! Alleluja…
1. Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan
jest, Iż mamy zmartwychpowstad, Z Panem Bogiem
królowad. Alleluja!
2. Leżał trzy dni w grobie, Dał bok przebid sobie, Bok,
ręce, nogi obie, Na zbawienie tobie. Alleluja!
3. Trzy Maryje poszły, Drogie maści niosły, Chciały
Chrystusa pomazad, Jemu cześd i chwałę dad. Alleluja!
4. Gdy na drodze były, Tak sobie mówiły: Jest tam
kamieo 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 złożone chusty. Alleluja!
8. Łukasz z Kleofasem, Obaj jednym czasem Szli
do miasteczka Emaus, Spotkał-ci ich Pan Jezus. Alleluja!
9. Badźmy więc weseli Jak w niebie anieli, Czegośmy
pożądali, Tegośmy doczekali. Alleluja!
Jezus zwyciężył, to wykonało się /Szatan pokonany,
Jezus złamał śmierci moc /Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x /Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem/ On jest Panem ziemi tej.
1. Już Zbawiciel, Jezus żyje/On, co za nas życie dał
Już Go grobu moc nie kryje/Jak powiedział,
zmartwychwstał
Nudmy! Jemu pienia chwały: Witaj, Jezu
zmartwychwstały! Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja.
2.Triumfuje nad wrogami /Śmiercią skruszył śmierci grot
Piekło ściele pod nogami/ Trzyma klucz do niebios wrót
Nudmy! …
3.Dla mnieś, ożył, Chryste Panie/ Niechże duch mój z
Tobą wraz/ Z grobu grzechów zmartwychwstanie
Złych nałogów zrzuci głaz

Nie zna śmierci Pan żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota;
Rozerwała grobu pęta,
Ręka święta. Alleluja!
Twój, Adamie, dług spłacony,
Okup ludzki dokooczony;
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi,
Dziedmi twymi. Alleluja!
Próżno straże, grób strzeżecie,
Już Go tutaj nie znajdziecie,
Wstał, przeniknął skalne mury,
Bóg natury. Alleluja!
Teraz On na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
Która drogo dziś przybrana
Kosztem Pana. Alleluja!
Przez Twe święte zmartwychwstanie
Z grzechów powstad daj nam, Panie.
Potem z Tobą królowanie.
Alleluja, Alleluja!
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 kamieo wagi wielkiej Żydzi na grób wtoczyli,
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęd i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja...
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie
twory, Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadanej
zapory. Zdjęta trwogą, straż upada i prawie sobą nie
włada, Alleluja...
4. Jezu Chryste, dobry Panie! Ciebie kornie prosimy:
Niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my
powstaniemy, Z wybranymi Twymi w niebie wiecznie
oglądamy Ciebie. Alleluja...
Regina Caeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
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!
1. Wesoły nam dzieo 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 iśd za sobą kazał.
Alleluja, Alleluja!
5. Którzy v otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali.
Gdy Zbawiciela. ujrzeli.
Alleluja, Alleluja!
6. "Zawitaj, przybywający Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekie1nej mocy".
Alleluja, Alleluja!
7. Wielkie tam wesele mieli
Gdy Zbawiciela ujrzeli.
Którego z dawna żądali.
Alleluja, Alleluja!
8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał.
Na stróżach wielki strach powstał.
Alleluja, Alleluja!
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja! Alleluja!
10. `O Anieli najmilejsi,
idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej!`
Alleluja, alleluja!
11. `Ode mnie Ją pozdrawiajcie
i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się!`
Alleluja, alleluja!
12. Potem z wielką swą światłością
do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!
13. `Napełniona bądź słodkości,
Matko moja i radości
po onej wielkiej żałości`.
Alleluja, alleluja!
14. `Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
pocieszenie wszelkiej duszy`.
Alleluja, alleluja!
15. `Jestem już bardzo wesoła,
gdym Cię Żywego ujrzała,
jakobym się narodziła`.
Alleluja, alleluja!

