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Gdy ja sobie uważuję, 
mój Jezu
Gdy ja sobie uważuję Mój Jezu
jokoś ty był zawieszony na krzyżu
Ach dla mnie są Te rany
Ach Mój Jezu kochany
śmierć podjął.
 
Gdy się dalej przypatruje tej męce 
widzę Przenajświętsze nogi i ręce
Przebite są na krzyżu
gwoźdźmi dla mnie Mój Jezu
srogiego.
 
Pójdźcie dalej przypatrzcie się me oczy
jak to Jezus z boku swego krew toczy
A to dla mnie grzesznego 
płynie ze serca jego
krew z wodą.
 
Uważ sobie jak cię Jezus miłował 
gdy dla ciebie serce swoje przebić dał
Zebyś duszo uznała,
serdecznie go kochała 
Jezusa.
 
Dopuście mnie bliżej pod krzyż przystąpić
żebym cie mógł za twe nogi obłapiś
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z Magdaleną maściami
polewać swymi łzami
twe nogi.
 
Bom ja grzesznik nad grzeszników największy
Ranię cię tam ach mój Jezu najwięcej
Jam Cię Jezu krzyżował
i okrutnie biczował
grzechami.
 
Jam Cię wiązał łańcuchami marnymi,
kiedym chodził z zamiarami nocnymi
Bluźnierstwami żartami
śmiertelnymi grzechami
katował.
 
Przyznaję się tobie Jezu samemu
Jako Bogu i sędziemu mojemu
żem się wiele odważał 
Ciebie Boga obrażał 
nad pogan.

  wyk. Maria Siwiec
 YouTube

 
 

  wyk. Maria Siwiec
 YouTube
 

 †

Jezu w Ogrójcu mdlejący 
Jezu w Ogrójcu mdlejący, 
Krwawy pot wylewający: 
Dusze w czyścu omdlewają, 
Twej ochłody wyglądają, o Jezu!

Przez Twój pot, o Jezu drogi! 
Wyzwól dusze z męki srogiej: 
Potu krwawego strumienie
Niechaj zaleją płomienie, o Jezu!

Przez Twe, Jezu, dyscypliny,
Któreś cierpiał dla dusz winy: 
Niech z rózg, krwią Twoją zbroczonych,
Spłyną krople na strapionych, o Jezu!

Królu w cierniowej koronie
Przez pokłóte Twoje skronie 
Wyrwij z czyśca do korony,
Którzy żebrzą Twej obrony, o Jezu!

Krzyż okrutny dźwigający,
Po trzykroć upadający, 
Przez ten ciężar krzyża Twego,
Wyzwól z ognia czyścowego, o Jezu!

Jezu z sukien obnażony
I na krzyżu rozciągniony
Dusze z czyśćca wyglądają,
Ręce ku Tobie ściągają, o Jezu!
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Jezu z krzyżem podniesiony,
Między łotry policzony! 
Policz dusze między Święte
Przez Twe bóle niepojęte, o Jezu!

Niechaj z boku przebitego,
Z serca Twego zranionego
Spłyną do czyśca strumienie
Na dusz wiernych ochłodzenie, o Jezu!

Jezu do grobu złożony,
Maścią drogą namaszczony! 
Wypuść te dusze z więzienia,
Niechaj dostąpią zbawienia, o Jezu!

Przez Twą, Chryste, srogą mękę
Podaj duszom w czyśćcu rękę, 
Wyciągnij je do swobody,
Policz między Świętych trzody, o Jezu!

Wprowadź do rajskiej wieczności,
Do niebieskiej szczęśliwości, 
Gdzie Święci: Święty! śpiewają,
Trójcę świętą wychwalają, o Jezu! 

†

Jużem dość pracował 
dla ciebie, człowiecze 
Jużem dość pracował dla ciebie człowieku,
Trzydzieści lat i trzy, mizerny grzeszniku:
Pójdę, pójdę do Jeruzolimy,
Co o mnie pisano, to wszystko wykonam.

Już się dokończyło me pielgrzymowanie,
Już teraz zawieram moje nauczanie,
Już chcę sprawę zbawienia dokonać:
Idźcie, ucznie moi, wieczerzą gotować.

Jeszcze ja raz z wami do stołu usiędę,
Chleb w Ciało, wino w Krew mą własną przemienię
Na pamiątkę mego umęczenia.
Zakład wam zostawię mego rozłączenia.

Gdzie się obrócić mam? Już mnie Judasz, wydał.
Mój własny apostoł Żydów na mnie zwołał,
Pójdę Bogu w ogrojcu się modlić,
Gdzie dla cię, człowiecze, krwią się będę pocić.

Zła rota żydowska już mnie pochwyciła,
Gdzie ją Judaszowa lichwa przywabiła:
Już w powrozy okrutnie mnie wiążą,
Po ziemi mnie włócząc o nią uderzają.

Jużci mnie przywiedli do sądu Annasza,
Odtąd mnie powiodą aż do Kaifasza:
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Tam mnie sądzą a niesprawiedliwie,
Tam mnie uderzają w policzek zelżywie.

Fałszywi świadkowie przed Piłatem świadczą,
Iżem zwodzicielem, wszyscy na mnie skarżą;
Ach popatrzże, już krew wszędy ciecze
Z wielu tysięcy ran dla ciebie, człowiecze.

W koronę cierniową już mnie przystroili,
Którą mi gwałtownie na głowę wtłoczyli;
Na Piłata wszyscy już wołają:
„Krzyżuj, ukrzyżuj Go!” strasznie powtarzają.

„Lepiej, że wypuścisz łotra Barabasza,
Niżbyś nam zostawił żywego Jezusa,
Którego my na śmierć chcemy wydać,
Od Ciebie żądamy, masz Go ukrzyżować!”

Rzekł Piłat do Żydów: „Ten człowiek niewinny,
Bym Go na śmierć skazał, takiej nie ma winy;
Gdy Go wydam z waszej to przyczyny,
A Krew Jego spadnie na was i na syny”.

Króla chwały wiodą na śmierć ostatecznie.
Duszo, ty nad Zbawcą miej litość serdecznie!
Patrz, jak nogi pod nim się słaniają,
Że już nie może iść. Kaci popychają.

O góro wysoka, góro Kalwaryjska,
Drogo kamienista, jak ta chwila ciężka!
Już nie mogę w mdłości krzyża unieść.
Ach Szymonie, pomóż na górę go donieść.

Krzyż ze mnie złożyli, na nim mnie położą
Mordercy okrutni, gwoźdźmi mnie przerażą.
Ręce, nogi obie wyciągnione,
I tak ciało z krzyżem w górę podniesione.

Już wiszę na krzyżu i w boleściach wołam,
A swą Matkę miłą pocieszyć nie zdołam:
Widzi, jak mnie zimny grot przeszywa
Jak woda, krew z Serca mego w kroplach spływa.

Jużem dla twej umarł, człowiecze, miłości,
Patrz, jak wielkie Matka moja ma żałości,
Piastuje mnie po śmierci na łonie,
Od żalu zalane mając łzami skronie. 

†

Klęczy w Ogrojcu, 
modląc się Ojcu
 
Klęczy w Ogrojcu, modląc się Ojcu,
By ten kielich gorzkiej męki uczynił w sercu. 
 Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
 Obnażony, zekrwawiony, ach, Jezusiw mój!
 
Smutku nie mało, duszę i ciało,
Tam krwawymi kropelkami spłynąć musiało
 
Tajną zapłatą, Judasz złym bratom,
Wydał na męki Jezusa oprawcom, katom
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Na rozkaz tego, zdrajcy złośnego,
Ręce swoje obnażyli na niewinnego.
 
Gdy Go prowadzą, tak sobie radzą,
Że go na śmierć Piłatowi osądzić dadzą,
 
Skargi zmyślają, świadki stawiają,
Policzki ciężkie dawają, włosy targają.
 
Stanął związany, Jezus kochany,
Obłudnemu Piłatowi na sąd oddany.
 
Złóść katów wściekła, tak Go usiekła,
że krew z Najświętszego Ciała strumieniem ciekła.
 
Z ciernia koronę, na święte skronie,
Jezusa gwałtem wciśniono, bardzo zraniono.
 
Już obnażone, ciało zranione,
Tępymi gwoźdźmi na krzyżu jest rozciągnione.
 
Stwórcę swojego, konającego,
Wszelkie stworzenie płakało pod krzyżem Jego.
 
Góry i skały, żalem się rwały,
a promienie słońca prawie świecić przestały.
 
Obróć swe oczy, grzeszny człowiecze,
Oto jeszcze z Boku Jego, krew z wodą ciecze.
 
Tak wszystko godnie, grzechy i zbrodnie,
spłukać mogą i zagasić piekielne ognie.

†

Maryja Magdalena 
w świecie się kochała
Maryja Magdalena w świecie się kochała,
Grzesznicą, wszetecznicą, przez długi czas trwała.

Żyła wtenczas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus Syn Boży, w Judzkiéj ziemi chodził.

Z trafunku szła w bóżnicę słuchać słowa jego,
A Pan uczył pokory, przystała do niego.

I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje,
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje:

Chrysta naśladowała widząc cuda jego,
We wszystkiem usługując, cierpiąc wiele złego.

Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała,
Płacząc krzycząc ustawnie, rzewno narzekała.

Aż ją też noc nadeszła, w grób Pana włożono;
I tak przez caluchną noc z bacznością strzeżono;

Nazajutrz bardzo rano drogie maści wziąwszy,
Biegła skokiem do grobu, stanęła westchnąwszy.

Chciała ciało pomazać, nie masz Pana w grobie;
Wzięto Pana, nie masz go, lamentuje sobie.
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Szuka wszędzie i pyta, po ogrodzie chodzi,
Ujrzy człeka zdaleka, prędko kniemu godzi.

Mówiąc, słysz ogrodniku, tyś wziął Pana mego,
Powiedz gdzieś mi go podział? on nie rzekł niczego.

Znowu woła i prosi, wtem się ozwał do niéj,
Poznała go po głosie, prędko zniknął od niéj.

I szła do zwolenników, wszystkim ogłaszając:
Że z Panem rozmawiała, rzewliwie wołając.

Poszła potem na puszczę, tam pokutowała,
Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.

Bierzcie przykład grzesznicy i jawnogrzesznice,
Z Maryi Magdaleny świętéj pokutnice,

Która w niebie przebywa od Aniołów wzięta,
Racz się modlić za nami Magdaleno święta.

Racz nam zjednać u Boga grzechów odpuszczenie,
Abyśmy też mieć mogli niebieskie zbawienie. 

†

Ogrodzie Oliwny, 
widok w tobie dziwny 
Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny: 
Widzę Pana mego na twarz upadłego;
Tęskność, smutek, strach Go ściska,
Krwawy pot z Niego wyciska:
Ach Jezu mdléjący Prawieś konający!
 
Kielich gorzkiéj męki z Ojca Twego ręki
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz:
Anioł Ci się z nieba zjawia,
O męce z Tobą rozmawia:
Ach Jezu strwożony, przed męką zmęczony.
 
Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli;
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty
I wnet do Ogrójca wpada
Z wodzem swym zbójców gromada:
Ach Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!
 
A lubo z swym ludem obalony cudem
Gorzéj, niż padł, wstaje, JezuSA wydaje:
Dopiero się nań rzucają,
Więzy, łańcuchy wkładają:
Ach Jezu pojmany, Za złoczyńcę miany!
 
W domu Annaszowym, Arcykapłanowym,
W twarz pięścią trącony, Upadł też zemdlony;
Kaifasz Go w zdradzie pyta,
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A za bluźniercę poczyta:
Ach Jezu zelżony, I czci odsądzony!
 
Wnet jak niegodnego prawa ojczystego
Przed sąd poganina stawią Rzymianina;
Tam nań potwarzy wkładają,
O stracenie nalegają:
Ach Jezu zhańbiony, Jak łotr obwiniony!
 
A sędzia nieprawy, chroniąc się téj sprawy,
Zwala na drugiego, przeciwnika swego;
Herod się z tego naśmiewa,
W białą szatę przyodziewa:
Ach Jezu wzgardzony, Na śmiech wystawiony!
 
W nieprzyjaźni byli przez co się zgodzili,
Król Herod z Piłatem, kat z okrutnym katem;
Zaś na ratusz prowadzony
Pan powtórnie osądzony:
Ach Jezu strudzony, Tam i sam włóczony!
 
Stróż sprawiedliwości, świadkiem niewinności
Jezusa się staje Piłat, lecz wydaje
Wyrok swój na przywiązanie
Do słupa i biczowanie:
Ach Jezu, jak żwawie Ciężkie Ci bezprawie!
 
Wnetże kaci wściekli z szat Go swych zewlekli, 10

Nagość Mu niż bicie, Czyni cięższe życie;
Za tym sieką na przemiany,
W ranach głębsze czynią rany:
Ach Jezu zmęczony, We krwi swéj zbroczony!
 

Nic w Tobie zdrowego, nic nie zranionego,
Ta tylko odmiana, siność, Krew i Rana;
Widzieć w zdartych piersiach kości,
Widzieć przez nie i wnętrzności:
Ach Jezu, Twe Ciało, Co w ten czas cierpiało!
 
Za nic okrucieństwo mając to męczeństwo,
Nowe wynajduje, z ciernia wieniec snuje;
Ten na głowę Świętą wdziewa,
Krew z niéj ranami wylewa:
Ach Jezu mój drogi, Jako ból Twój srogi!
 
Krew nozdrzami, usty, jako przez upusty,
Krew przez uszy, oczy, strumieniem się toczy;
W tym się z niego urągają,
Przy purpurze trzcinę dają:
Ach Jezu, wszech królów Królu, oraz bólów!
 
W takim go ubierze Sędzia z sobą bierze,
W rynku Go ludowi na widok stanowi:
Oto człowiek, taka postać
Czy może się w życiu ostać?
Ach Jezu, nikt Ciebie Nie wsparł w téj potrzebie!
 
Okrzyk na Cię srogi uczynił gmin mnogi:
Zabij, strać, ukrzyżuj, z żywota Go wyzuj!
Rzecze Sędzia: co uczynił?
W czém któremu z was zawinił?
Ach Jezu, nie było, Coby Cię winiło!
 
Cóż za wola wasza? Macie Barabasza!
Kogo z tych dwóch chcecie, życiem darujecie?
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Krzyknęli: Barabasz życia
Godzien jest, a ten zabicia!
Ach Jezu, twa waga, Ciężka jest zniewaga!
 
Za tym jakby smutny Piłat, łotr wirutny,
Ręce wodą myje, Krew niewinną pije;
Dekret nań śmierci wydaje,
Na wolą żydów podaje:
Ach Jezu, na złego Trafiłeś Sędziego!
 
Więc nań krzyż wkładają, z miasta wypychają,
Przy nim ku ohydzie para łotrów idzie;
Wyszedł Baranek niewinny,
Ofiarowan za lud winny:
Ach Jezu zmęczony, Lecz nie mniéj wzgardzony!
 
Matka idzie w tropy, licząc krwawe stopy,
Na każdą łzę leje, a od żalu mdleje;
Na twarz upada w téj drodze,
Upadłego biją srodze:
Ach Jezu, ach Panie, Ach moje kochanie!
 
Ach w jak ciężkiéj toni, żaden Cię nie broni, 20

Co chce dokazuje złość, nikt nie ratuje;
Dostałeś się w srogie ręce,
Jak lwiéj zajadłéj paszczęce:
Ach Jezu, żałości Nasza, ach miłości!
 
Z wielką sił słabością pod krzyża ciężkością,
Na górę wstępuje, a coraz szwankuje;
O góro straszna śmierciami,

Straszna trupiémi głowami!
Ach Jezu, przybicie Twe tu kończy życie!
 
Z szat Go odzierają, na ziemię rzucają,
Krzyżem obciążają, ciągną, rwą, targają;
Każdy kat gwóźdź swój przymierzy,
Młotem silno weń uderzy:
Ach Jezu, mój Boże, Jak twarde Twe łoże!
 
Gwoździe, gdy przez dłonie szły na obie stronie,
Że sękowe były, wlokły z sobą żyły;
Też męki nogi cierpiały,
Gdy je gwoździe przebijały:
Ach Jezu mój Święty, Na krzyżu rozpięty!
 
Z krzyżem podniesiony, na nim w dół wtrącony,
Jednym dziwowiskiem, raczej naśmiewiskiem
Stawiasz Twym nieprzyjaciołom,
Płaczu przyczyną Aniołom:
Ach Jezu, my sami Płaczem z Aniołami.
 
Mało z Aniołami, płakać ze sługami
Większéj społeczności trzeba w téj żałości;
Z matką Twą gorzko płaczemy,
Ciebie Jezu żałujemy:
Ach Jezu zbolały! Krwią zlany, zsiniały!
 
Lecz próżno płaczemy, jeśli nie widziémy,
Że większéj téj męki powód z naszéj ręki;
Grzechy Go nasze zmęczyły,
I srogą śmiercią zabiły:
Ach Jezu, ma wina, Twych bolów przyczyna!
 



20 21

Oprawce o szaty, jakby łup bogaty,
Wesołémi głosy rzucają swe losy;
Igrzysko przed Nim sprawują,
A tym samym Go mordują:
Ach Jezu, Twe szaty Grą są między katy.
 
Za nieprzyjaciele prośby Ojcu ściele;
Łotr, gdy pokutuje, Raj mu obiecuje;
Ukochanemu uczniowi,
Matkę poleca Janowi:
Ach Jezu, niech Twoja Matka jest i moja!
 
Ojca opuszczenie i w bólach pragnienie
Swoje oznajmuje, pomocy nie czuje;
I owszem się naśmiewają,
Ocet z żółcią Mu podają:
Ach Jezu, pragnienie Twe nasze zbawienie.
 
Wszystko się spełniło, co Pismo mówiło; 30

Głos wielki podnosi, Ojca swego prosi:
Ojcze, po skończonéj męce,
Przyjmij Ducha mego w ręce:
Ach JezuS umiera, Oczy swe zawiera.
 
Matko Boga mego, dla mnie zabitego,
Coś w ten czas cierpiała, gdyś na to patrzała!
Zwłaszcza gdy Mu z bokiem razem
Serce przebito żelazem:
Ach Jezu, Krew, woda, Z niego nam ochłoda!
 
Lecz jaka Twa męka, którą sroga ręka
Zadała, nasz Panie, tak i Twe skonanie

Spólne z Tobą Matce było,
Na sercu ją umorzyło:
Ach Jezu zmęczony, Z Matką umorzony!
 
Przy odejściu Pana, wszech rzeczy odmiana,
Wprzód słońca zaćmienie, toż ziemi trzęsienie;
Opoki się na pół krają,
Żal swój nad Panem wydają:
Ach Jezu mój, skały Nad Tobą płakały!
 
W Kościele zasłona Bogu poświęcona
Na pół się rozdziera, pustki w nim otwiera;
Umarli z mogił powstają,
Że Syn Boży zmarł, znać dają:
Ach Jezu, ich siła Śmierć Twoja wzbudziła!
 
Dwaj Święci Mężowie, swych ludzi wodzowie,
Józef i Nikodem z słonecznym zachodem
Z Krzyża Go z żalem zdejmują,
Ciało zranione całują:
Ach Jezu, jak wiele Ran jest w Twoim Ciele!
 
Nim Go jednak swémi olejki drogiémi
Na pogrzeb maścili, Matce użyczyli:
Ona Go obmywa łzami,
Droższemi niż olejkami:
Ach Jezu, Twe skronie Składasz na Jéj łonie!
 
Składasz Ciało Święte, z Jéj wnętrzności wzięte,
Na któréj źli kaci, nieludzkiéj postaci
Mordując nie zostawili,
Tak je srodze poranili:
Ach Jezu, co siła Złych w Tobie sprawiła!
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Już też w pogrzebowe prześcieradło nowe
Pana uwijają, do grobu wkładają;
Matka się z Synem rozstaje,
Ostatnie Mu słowa daje:
Ach Jezu, przy Tobie Składam serce w grobie!
 
I my swe składamy, Panu kiedy damy, 39

Że dla nas zmęczony umarł pogrzebiony;
A przy ostatniém rozstaniu
Z Nim, mówmy na pożegnaniu:
Ach Jezu, za mękę Twą miéj wieczną dziękę. Amen

†

Ojcze Boże Wszechmogący
Ojcze Boże Wszechmogący, 
któryś z miłości gorącej, 
zesłałeś na te niskości 
- Syna Swego z wysokości.
 
Ku wielkiemu pocieszeniu 
- Twemu ludzkiemu plemieniu
Wydałeś Go na stracenie 
przez człowiecze odkupienie.
 
Miejmy wszyscy na baczności 
Drogą śmierć Jego z miłości
i smutek Matuchny Jego, 
która cierpiała dla Niego.
 

Gdy Go we wtorek żegnała, 
tak Mu mówiąc narzekała:
Weźmij mię w Ogrójec z Sobą, 
pójdę rada na śmierć z Tobą.
 
Pan na Nią smutnie spoglądał 
Po Swej Matce tego żądał:
Miła Matko racz mnie puścić 
Noc ci blisko już mi czas iść.
 
Smutne było rozstawanie 
z swym Synem Najświętszej Pannie
Ileż boleści doznała, 
Gdyż się z Jezusem żegnała!
 
Gdy do Ogrójca przybieżał 
Padł na ziemię Krzyżem leżał
Tam Swą mękę wszystką widział, 
Którą nazajutrz cierpieć miał.
 
Klęknął na kolana potem 
Jął się pocić krwawym potem
Mówiąc: Ojcze, może by ci 
racz ten kielich precz oddalić.
 
Jezu miły, nie lękaj się, 
Wstań, nie klęcz, opamiętaj się:
Masz niedaleko Judasza, 
Idzie z ludem od Annasza.
 
Wiedzie na Cię lud tłumami, 
z kijmi, z mieczmi, pochodniami:
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i we zbroje się ubrali, 
przełożeni im kazali.
 
Wtem przystąpił Judasz cudnie, 
Pozdrowił Pana obłudnie,
Jeszcze Go zdradnie całował: 
Pan się schylił, twarz mu podał.
 
Gdy się miał tłumu przedstawić, 
Począł z nimi wpierw rozmawiać.
Pyta ich: Kogo szukacie? 
Jeśli Mnie Oto Mnie macie.

  wyk. Maria Siwiec
 SoundCloud

 
 

  wyk. Maria Siwiec
 YouTube
 

 †

O Jezu Nazarański 
rozwiąż ręce swoje
O Jezu Nazarański rozwiąż ręce swoje
Pobłogosław sieroty co przed tobą stoją

Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami.
 
Kiedyś spełnił w Ogrójcu kielich Twojej męki
Omdlałeś potrzebował wsparcia świętej ręki

I przybycia Anioła z pociechą dla Ciebie
O Jezu Nazarański wspieraj mnie w potrzebie.
 
Przez koronę cierniową na głowę wtłoczoną
Przez skronie cierniem skute krwią świętą zbroczone

Wysłuchaj mojej prośby nie gardź mymi łzami
O Jezu Nazarański zmiłuj się nad nami.
 
Gdy mnie smutek uciska niech mnie wspiera wiara
Choć moich Panie cierpień przepełnia się miara

Gnębi mnie ucisk srogi gnębią mnie zgryzoty
Nie wypuszczaj z opieki mnie biednej sieroty.
 
Przeniosłeś srogie męki dla Ojca w ofierze
Umarłeś opuszczony kochając nas szczerze

Na krzyżu krew najświętszą lejąc do ostatka
Niech nas przyjmie w opiekę twa zbolała matka.
 
Boś nam matką została przy twej świętej męce
życia mego potrzeby polecam w jej ręce

Ach wspieraj moją wiarę moją ufność w Ciebie
A po śmierci daj miejsce z wybranymi w niebie.
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  wyk. Zespół Śpiewaczy „Gołcunecki”
 SoundCloud 
 

 †

Pamiętaj człowiecze 
na Jezusa
Pamiętaj człowiecze na Jezusa
 jak drogo kupiona twoja dusza
 
 Ach Jezus mój, ach Jezus mój
 gdy będę w ciężkościach sam przy mnie stój. 
 Przez twe rany i boleści
 racz zostać z Maryją przy mej śmierci.
 
Pamiętaj człowiecze gdy w ogrojcu
modliłem się za cie memu Ojcu. 
 
Pamiętaj człowiecze gdy w powrozy
krępują mi ciało lud złowrogi. 
 
Kiedy mi już na śmierć dekret dali
rzucili w piwnicę, bić kazali. 
 
Gdybyś ty człowiecze o tym wiedział
ilem ja za ciebie biczów zebrał. 
 
Pamiętaj człowiecze na koronę
wielem ja wycierpiał w każdą stronę.

Pamiętaj człowiecze gdym krzyż nosił
wielem ja za ciebie Ojca prosił. 

Kiedy mnie już na krzyż przybijali
żółcią mnie poili, obrażali. 
 
Pamiętaj człowiecze gdym już wisiał 
we wszystkich boleściach ducha oddał. 
 
Gdy będziemy konać mój Jezusie
przyjdźże Ty z Maryją po mą duszę.

  wyk. Zespół Śpiewaczy „Gołcunecki”
 SoundCloud 
 

 wyk. Maria Siwiec
 SoundCloud 
 

 †

Rozmyślajmy dziś wierni 
chrześcijanie
Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany
Od pojmania nie miał odpocznienia 
Aż do skonania.
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Najprzód w Ogrojcu wziął pocałowanie
Tam Judasz zdrajca daje Żydom znamię
Oto Żydowie mego Mistrza macie 
Tegoż imajcie.
 
Wnet się rzucili jako lwi okrutni
Apostołowie od niego uciekli
Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza
Pociecha nasza.
 
Pierwszej godziny przed Piłatem stawion
Niesprawiedliwie od Żydów oskarżon
Rozkazał Piłat aby był biczowan
Ten niebieski Pan.
 
Krzyknęli wszyscy o godzinie trzeciej
Nie chcemy dalej krzywdy, cierpień takiej
Niechaj na krzyżu swój żywot położy
Ten to Syn Boży.
 
Z ostrego ciernia koronę uwili
Naszemu Panu na głowę wtłoczyli
Potem Go na krzyż okrutnie przybili
Octem poili.
 
Polecił ducha Bogu Ojcu w ręce
Wołając umarł zaćmiło się słońce
Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny
Nie bez przyczyny.
 
Zstąpił do piekieł mocą Swego Bóstwa
Tamże wybawił Ojców świętych z jeństwa

Ciała umarłych z grobów powstawały
Widzieć się dały.
 
Nikodem z Józefem prośby uczynili
By ciało z krzyża bezpiecznie zdjąć mogli
Matuchna Jego ciało piastowała
Rzewnie płakała.
 
Drogim balsamem ciało namazali
A z nabożeństwem w syndon uwinęli
W grób je ostatniej godziny złożyli
Płacz uczynili.
 
Płaczmyż też dzisiaj wierni chrzescijanie
Dziękując Panu za najdroższe rany
Iż dla nas raczył tak okrutnie cierpieć
Chcąc nas sobie mieć. Amen.
 
†

Witaj cierniowa korona
Witaj cierniowa korona,
Z głogu morskiego spleciona,
W którą Jezus, Pan nad pany,
Był jak król koronowany,
U Piłata Ponckiego.

Cóż nie czynią źli żołnierze,
Gdy ich złość szatańska bierze,
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O to Piłata prosili,
Żeby wzgardę uczynili,
Królowi Niebieskiemu

Upletli koronę z głogu,
Wtłoczyli na głowę Bogu,
I trzcinę Mu w rękę dali,
Tak się z Niego naśmiewali:
Witaj Królu Żydowski.

Tak się Ojcu spodobało,
I tak się też stać musiało,
Żeby Jego Syn kochany,
Był tu ukoronowany,
Na tej ziemi niskości.

Przyjął Jezus tę koronę,
Zamiast berła dano trzcinę,
Jakiej jeszcze i królowie,
Żaden nie miał na swej głowie,
Jak Jezus Nazareński.

Ta korona bez rubina,
A diamentów w niej też nie ma,
Nie ze srebra ani złota,
Była z głogu z ciernia wita,
Dla Księcia Niebieskiego.

Lecz korono, byłaś droga,
Gdyś zdobiła Syna Boga,
Najdroższe są w tobie kolki,
Jak diament i rubin wszelki,
Tego świata całego.

O prześlicznaś jest korona,
Krwią Jezusa ubarwiona,
Choćby świat dał wszystkie skarby,
Nie dostałby takiej farby,
Takiej, jak w tej koronie.

O Korono! Jesteś święta,
Bo ta świętość z Głowy zdjęta,
Bezbożna cię ręka wiła,
Krew święta cię uświęciła,
Syna Boga Żywego.

O czci godnaś jest korona,
Boś Jezusa Krwią święcona,
I cóż więcej ma być czczone,
Jak te rzeczy poświęcone,
Krwią samego Jezusa.

Lecz rozważmy chrześcijanie,
Co Jezus cierpiał w koronie,
Jak cierpiała Głowa święta,
Gdy korona na Nią wbita,
Była z ciernia ostrego.

I co to był za ból srogi,
Kiedy aż do mózgu głogi,
Święte skronie przebijały,
I tysiące ran zadały,
Głowie pana naszego.

Z Głowy świętej, krwi płynącej,
Zeszło kropli trzy tysiące,
Tak obficie z Niej spływała,
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że oczy, usta zalała,
Jezusowi miłemu.

Cierpiał Jezus za te grzechy,
Co pochodzą z ludzkiej pychy,
Tyle ran w Najświętszej Głowie,
Co Mu zadali katowie,
Przez wbijanie korony.

Przez koronę, tę cierniową,
Co tak skłuła Świętą Głowę,
I Krew świętą, co wyciekła,
Niech nas zachowa od piekła,
I karania wiecznego.

Ta korona z głogu, z ciernia,
Niech namiętność w cnotę zmienia,
Zamiast pychy lucyfera,
Miłość, czystość i pokora,
Niechaj już w nas zamieszka.

Przez te rany w Twojej Głowie,
Udziel nam te cnoty drogie,
A cierniowa ta korona,
Niechaj będzie nam obrona,
Ciebie, Jezu, prosimy.

A kto do niej jest włączony,
Do tej cierniowej korony,
Wpisz go Jezu, także w niebie,
O to pięknie prosim Ciebie,
W Księgę Życia wiecznego.

Niechaj znajdziem w tej koronie,
Pomoc w życiu i przy zgonie,
Niech nią będziem otoczeni,
Jako cierniem odgrodzeni,
Od napaści szatańskich.

A po śmierci ta korona,
Co dla dobrych ustrojona,
Niech nam będzie dana w niebie,
O to, Jezu, prosim Ciebie,
Co daj nam Boże, Amen.

 wyk. Zespół Śpiewaczy „Gołcunecki”
 SoundCloud 
 

 wyk. Maria Siwiec
 YouTube 
 

 †

Witaj Matko Uwielbiona 
Witaj Matko Uwielbiona 
żalem serdecznym zraniona
Gdy Symeon sprawiedliwy
przepowiedział miecz straszliwy
 O Maryja, o Maryja 
 Jak wielka Twa żałość była
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Tyś go zawsze w sercu miała
Tego miecza się lękała
Gdy Józef we śnie usłyszał
Aby z Dzieciątkiem uciekał. 

Miecz ten wbił ci się do serca
Gdy ów okrutny morderca
Zabić chciał Synaczka twego
Lecz Bóg nie dopuścił tego. 
 
Do Egiptu uchodzenie
sprawiło Ci zasmucenie
bo wśród pustyń gór i lasów,
nie miałaś żadnych wywczasów. 
 
Wielka znowu żałość była
gdyś Syna swego straciła
w Jerozolimskim kościele
Wylałaś tam łez tak wiele. 
 
Jeszcześ większą boleść miała
Gdyś ze synem się żegnała
Kiedy szedł na mękę srogą
I miał wylać krew swą drogą. 
 
Jak żeś w boleściach omdlała
w ten czas gdyś się dowiedziała
że synaczek twój pojmany
od Judasza zaprzedany. 
 
Chcę oglądać syna mego
jeśli go znajdę żywego

ach Synu mój najmilejszy
pocieszenie mojej duszy. 
 
Gdy się ku bramie zbliżała
straży się miejskiej spytała
kto serca litościwego
Widziałeś tu Syna mego? 
 
Gdy przyszła ku Annaszowi
złośliwemu kapłanowi
który pragnął śmierci jego
Tego baranka cichego. 
 
Tam w podwurcu stać musiała
że syna trapią słyszała
Gdy go tam policzkowali
na twarz Jego świętą plwali. 

 wyk. Maria Siwiec
 YouTube 
 

 †
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Linki

  Koncert pieśni pasyjnych „Klęcząc w ogrójcu”
 na Muzycznej Scenie Tradycji w PR Dwójka. 
 wyk. śpiewaczki z Gałek, Kurpii i Podlasia  
 oraz Adma Strug. 

 Cz. I

 Cz. II
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Pieśni
wielkanocne

Niech w święto radosne
 (sekwencja)

Niech w święto radosne
Victimae paschali laudes
pieśń na Wielkanoc

Niech w święto radosnej Paschalnej Ofiary 
składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty 
i świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
a miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
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†


