
Bądź wierny aż do śmierci,
A dam ci wieniec życia.

Bliskie jest Królestwo Boże,
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla
sprawiedliwości,
Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Błogosławione jego Królestwo, które nadchodzi.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło

Chrystus został ogłoszony narodom,
Znalazł wiarę w świecie, jemu chwała na wieki

Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha,
Odprawiajmy nasze święta w Panu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
‘1) Bogu, który jest i który był i który przychodzi.
‘2)  Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki
wieków Amen

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, jak Ja was umiłowałem

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z Wami
przez wszystkie dni aż do skończenia świata

Ja jestem dobrym Pasterzem,
I zmam owce moje, a moje mnie znają.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
A Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Jezus Chrystus będąc bogatym dla was stał się ubogim,
Aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Jezus powiedział do ucznia, oto Matka twoja
i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
Lecz słuchajcie głosu Pańskiego

Okaż nam Panie łaskę swoją
I daj nam swoje zbawienie.

On będzie sądził świat sprawiedliwie,
A ludy według prawdy.

Oto dzień, który Pan uczynił
Weselmy się w nim i radujmy

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca,
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,
Pan naszym Królem, On nas zbawi.

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swym
bogactwem.

Syn człowieczy przyszedł żeby służyć
I dać swoje życie na okup za wielu.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie,
I przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś,
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
Nam zaś przekazał słowo jednania.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do
nas przez Syna.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody oddajcie
pokłon Panu, Bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na
ziemię.

Zwiastuję wam radość wielką, dziś urodził się nam
Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.


