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Wejście kapłana i posługujących odbywa się w ciszy.

Adoracja Krzyża Świętego

Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny w Bieniewie
www.parafiabieniewo.pl
Opracowanie śpiewników: Mateusz Maślanka

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąd może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.
W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.
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.
Skłoo gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmieo teraz oną srogośd,
Którąś miało z urodzenia.
Spuśd lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
Tyś samo było dostojne,
Nosid światowe Zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion,
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypłynęła.
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
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Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
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.
Ludu mój ludu...
Jam cię wprowadzi w kraj miodem płynący,
tyś mi zgotował śmierci znak haobiący.
Ludu mój ludu...
Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś mnie poił octem swego Pana.
Ludu mój ludu...
Jam dla cię spuszczał na Egipt karania,
a tyś mnie wydał na ubiczowania.
Ludu mój ludu...
Jam faraona dał w obłęd bałwanów,
a tyś mnie wydał książętom kapłanów.
Ludu mój ludu...
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.
Ludu mój ludu...
Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku,
tyś mnie wiódł słuchad Piłata wyroku.
Ludu mój ludu...
Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
tyś mi odpłacił policzkowaniami.

Komunia__
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Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz
W Ogrojcu zakrwawiony!
Tam Cię Anioł z w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź mój Jezu, pociesz mnie!
Bo Cię kocham serdecznie.
Ach, mój Jezu, jakeś srodze
Do słupa przywiązany,
Za tak ciężkie grzechy nasze
Okrutnie biczowany.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu…
Ach, mój Jezu, co za boleśd
Cierpisz w ostrej koronie,
Twarz najświętsza zakrwawiona,
Głowa wszystka w krwi tonie.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu…
Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz,
Na górę Kalwaryjską,
Trzykrod pod ciężarem krzyża
Upadasz bardzo ciężko.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu…
A gdy, mój najmilszy Jezu,
Na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha w Ojca ręce,

__

Grzesznym niebo otwierasz.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu…
Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie,
Że już umierad trzeba,
Wspomnij na swą gorzką mękę,
Nie chciej zawierad nieba.
Ref.: Przyjdź, mój Jezu…
Gdyś jest Sędzią postawiony
Nad żywymi, zmarłymi.
Zmiłujże się nad duszami
W czyśdcu zostającymi!
Ref.: Wieczny pokój, wieczny pokój,
Wieczny pokój daj Panie!
W niebie odpuszczenie.
Wisi na krzyżu, Pan Stwórca nieba,
Płakad za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy Swe zawiera!
Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze
Z boku Krew Jezusa ciecze.
Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli
Jezus umiera i boli.
Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje,
Sprawiły te niepokoje.
Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych Twoich.

Uwielbienie__

______

__

Chwila świętego milczenia.

Procesja do Grobu Paoskiego_

_

1. Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej,
Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.
Ref. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.
2.Gdy na krzyżu konał, słooce się zadmiło,
ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
3. Ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży, opadły Mu skrzydła.
4. Oto Boski Zbawca zamki śmierci skruszył,
zburzył straszne odrzwia, duszom życie zwrócił.
5. Zmiażdżył władzę czarta mocą Bóstwa Swego,
i ujarzmił pychę wroga piekielnego.

Gorzkie Żale – wszystkie trzy części (teksty
znajdują się w osobnym śpiewniku).
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