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Rok B
OKRES PASCHALNY
I niedziela wielkanocna
W. Wesoły nam dzień dziś nastał
D. Otrzyjcie już łzy płaczący
K. Zwycięzca śmierci
U. Alleluja, biją dzwony
Z. Pan zmartwychwstał i jest z nami
Regina caeli (Wesel się, Królowo miła)

II niedziela wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli.
W. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
D. Alleluja, alleluja, o dniu radosny
K. Zbliżam się w pokorze
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Wysławiajmy Chrysta Pana
Z. Jezu, ufam Tobie
III niedziela wielkanocna
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pana.
W. Chrystus zmartwychwstan jest
Alleluja, żyje Pan
D. Alleluja, biją dzwony
Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo
			
(dodatek nutowy)
K. Wesoły nam dzień dziś nastał
Ojciec nam powierzył Słowo
U. Alleluja, alleluja, alleluja, chwalcie
Pana, bo dobry
Z. Przez Twoje święte
zmartwychpowstanie
Oto dzień, w którym Pan nasz
zmartwychwstał
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IV niedziela wielkanocna
Jezus jest dobrym pasterzem.
W. O Panie, Tyś moim Pasterzem
Na świętej uczcie Baranka
D. Jeden chleb
Dobry Pasterzu, miłosierny Panie
K. Panie, pragnienia ludzkich serc
U. Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Oto dzień, w którym Pan nasz
zmartwychwstał
Z. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie
Chrystus Pan zmartwychwstał,
zwycięstwo otrzymał
V niedziela wielkanocna
Kto trwa w Chrystusie przynosi owoc obfity.
W. Ludu kapłański (zwrotka 7)
D. Już Zbawiciel, Jezus żyje
O Panie, naucz nas w miłości
Twojej trwać
K. O Panie, ty nam dajesz
U. Radośnie Panu hymn śpiewajmy,
alleluja
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła
Pańskie, alleluja
Z. Nie zna śmierci Pan żywota
Zmartwychwstał Zbawca nasz
VI niedziela wielkanocna
Przykazanie miłości
W. Gdzie miłość wzajemna
D. Przykazanie nowe daję wam
Ulecz, Panie, nasze serca
			
(dodatek nutowy)

K. Skosztujcie i zobaczcie
U. Dzięki, o Panie, składamy dzięki
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
Z. Otrzyjcie już łzy płaczący ,
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały
VII niedziela wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie
W. Chrystus Pan w niebo wstępuje
D. Przez Twoje święte wniebowstąpienie
Otoczon gronem świętych Aniołów
Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław,
udziel łaski
K. Ciebie całą duszą pragnę
Panie, pragnienia ludzkich serc

U. Upadnij na kolana
Z. Idźcie na cały świat
Ciesz się, Królowo Anielska
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
W. O Stworzycielu Duchu, przyjdź
D. Duch Pański napełnił okrąg ziemi
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje
O Tajemniczy Płomieniu
			
(dodatek nutowy)
K. Ojciec nam powierzył Słowo
Pan wieczernik przygotował
U. Niech z serca płynie pieśń
Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa
Z. Pamiątkę dnia wesołego
Idźcie na cały świat
Otwórzcie serca, tchnienie daje Bóg

Propozycje pieśni zaczerpnięto ze śpiewnika „Exultate Deo”(2004) i „Śpiewnika
kościelnego” ks. J. Siedleckiego (2001). Zaproponowano także kilka pieśni – do wyboru.
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O tajemniczy Płomieniu
t.: Hymn brewiarzowy
m.: ks.I.Pawlak
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Naj - świę - tszy!

2. OŜywcza roso w znuŜeniu, ogniu wśród chłodu zwątpienia I jasne światło nadziei, przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
3. Niech Twoja łaska przeniknie umysł i serce człowiecze, Gdy z całą mocą wołamy: przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
4. Niech będzie chwała na wieki, Ojcu, Synowi i Tobie, A Ty odpowiedz wezwaniu: przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
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t.: wg IKor. 15.54-57
m.: ks. I. Pawlak
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2. Sprawdzają się słowa, które zostały napisane: * "Zwycięstwo
pochłonęło śmierć".
3. Ościeniem śmierci są grzechy, * a siłą grzechów prawo.
4. Bogu niech będą dzięki za to, Ŝe dał nam odnieść zwycięstwo, *
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
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Ulecz, Panie, nasze serca
M: ks.I.Pawlak
T: s.U.Lesiak SJK
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wał.

2. Przynosimy Ci ból świata, - Jego nędzę i nadzieję, - Trud,
zmęczenie, owoc pracy, - Radość wzrostu, czyn miłości. - Refr.
3. O Wszechmocny Panie wieków, - Przyjmij dary, przemień dusze;
- Uświęć myśli, słowa, czyny, - Dotknij łaską nasze Ŝycie. - Refr.
4. Włącz. o Jezu, w swą Ofiarę, - To, co naszym nazywamy, PołóŜ pieczęć Twojej miary - Na człowieczym sercu małym. - Refr.
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