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STAŁE   ELEMENTY   MSZY   ŚWIĘTEJ 

 

Panie zmiłuj się nad nami x 2 

Chryste zmiłuj się nad nami x 2  

Panie zmiłuj  się na nami x 2 

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, 
Pełne są niebiosa, I ziemia Chwały Twojej, 

Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości x 2 

Błogosławiony, który idzie w imię pańskie.  

Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości x 2 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata x 2 

Zmiłuj się na nami x 2 

Obdarz na s pokojem x 2 

 

 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 

Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię, Wysławiamy Cię. 

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. 

Panie Boże, królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. 

Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. 

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,  

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,  

Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, 

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.  

Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste,  

Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEZWANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

 A) Wzywam Cię, Duchu przyjdź,  
 Czekam wciąż, byś dotknął nas. 

 Wołam Cię, Panie, przyjdź,  

 Jezu, Zbawco, do dzieci Twych. 

  Ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma. 

  Tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód. 

 2. Głębio mórz, potęgo gór. Boże mój, 

  Nie mogę bez Twej miłości żyć, 

  Nie chcę bez Ciebie żyć. 

  

            B) Duchu Święty rozpalaj serce me x4 

 Ref.: Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie Panie 

 Bo Ty jesteś światłem co nigdy nie gaśnie! x2 

 2. Duchu Święty oświecaj serce me x4 

 3. Duchu Święty uwalniaj serce me x 4 

 4. Duchu Święty uzdrawiaj, umacniaj, ochraniaj, oczyszczaj. 

  

           C) Duchu prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic 

 Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. 

 Prowadź głębiej, niż pójść mogą moje stopy 

 Moja wiara się umocni w Twej obecności Boże.  

  

           D) Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.  

 Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.  

 Obmyj mnie i uświęć mnie,  

 uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x  

 Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.  

 Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.  

 Jezus, tylko Jezus Panem jest.  

       

          E) Duchu Święty przyjdź, Pocieszycielu przyjdź, Ożywicielu serc.  

 Duchu Święty przyjdź, Pocieszycielu przyjdź,  

 Ożywicielu naszych serc.  

 Pragnę z Tobą być i przez życie iść,  

 Wciąż na nowo doświadczając miłości Twej.  

 Pragnę z Tobą być i przez życie iść.  

 Święty, Święty Duchu do nas przyjdź. 

 F) Duchu Święty przyjdź    x 4 
 Niech wiara zagości, Nadzieja zagości, 

 Niech Miłość zagości w nas.    X 2 

 

 G) Duchu Miłości wylewaj się na nas 

 z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.... 

 

 H) Tchnij moc, tchnij Miłość i przenikaj życie me. x2 

 1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,    

 Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć          

 I z całej siły swej oddaję Ci cześć, O, Panie mój.                             

 2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę, 

 Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę, 

 I z całej siły swej uwielbić Cię chcę, O Panie mój. 

 

 I) Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał.  

  Dotknij Panie moich warg, abym przemówił  z uwielbieniem.  

  Dotknij Panie mego serca i oczyść je.  

  Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie. 

 

 J) Duchu Święty, Boże przyjdź, 

 Przyjdź Duchu Światło, 

Duchu Ogniu przyjdź, 

Przyjdź i rozpal nas. 

1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem, 

Niech promienieje Twej chwały blask. 

2. O! Świadku prawdziwy umocnij nas, 

Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan! 

3. Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia, 

Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj. 

4. O, Duchu Radości, rozraduj Kościół, 

Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń. 

5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, 

Oblicze Chrystusa objawiaj nam. 

6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem, 

      Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż! 

 

 



 1) Jesteś Królem, Jesteś Królem, 
 Królem jest Bóg. x 2 

 Podnieśmy wszyscy nasze serca,  

 podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

 stawajmy przed obliczem Pana  

 wielbiąc Go. x 2 

 

 2) Będę śpiewał Tobie, Mocy moja, 
 Ty Panie jesteś mą Nadzieją,  

 Tobie ufam i bać się nie będę. 

 

 3) To mój Pan, wiele mi uczynił,  
 On moim Bogiem. 

 To mój Pan, wiele mi uczynił,  

 On mnie uzdrowił. 

 

 4) Ooooo, Niebo jest w sercu mym  x 2 

 Królestwo Boga tutaj jest – Niebo jest w sercu mym 

 Majestat Jego wokół nas – Niebo jest w sercu mym 

 I w Nim radości pełnią jest – Niebo jest w sercu mym 

 Nadzieja na dziedzictwo me – Niebo jest w sercu mym. 

 Ooooo, Niebo jest w sercu mym    x 2 

 

 5) Raduje się dusza ma      d 
 Wielbi Pana swego         A 

 Będę Ci śpiewał z całej siły           d 

 Sławić Cię będę za Twe dzieła      A 

 Będę Ci śpiewał z całej siły           d 

 Błogosławić będę Twoje imię        F 

 Jest miłosierny Pan zastępów       CA 

 Moc Jego ramienia nad swym ludem       d 

 Pan mój Zbawca 

 

 

 

 

 

 

 6) Ref.: Składamy Ci, Ojcze, to coś Ty nam dał: 

    owoc pracy, byś w ofierze przyjąć go chciał. 

    1. Chleb i wino przynosimy na ołtarz Twój, 

  Nasze myśli, słowa, czyny, nasz trud i znój. 

  2. Jezus za nas ofiaruje Ciało i Krew, 

  Byśmy mogli je spożywać ku chwale Twej. 

  3. Jezus za nas oddał życie, bo kocha nas, 

  Z krzyża uczy nas miłości, co przetrwa czas 

  

 7) Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie 

 Miłości, która trwa 

 Dobroci nieskończonej, łaski i nadziei na wybawienie 

 Ref: Zbawiciel, On porusza góry 

 On może wybawić mnie, może wybawić mnie 

 Na zawsze sprawca odkupienia 

 Zmartwychwstał, pokonał śmierć, Jezus pokonał śmierć 

 2. Weź mnie jakim jestem z mym grzechem i mym lękiem 

 Wypełnij życie me 

 Ja Tobie się oddaję, całą moją wiarę oddaję Tobie 

 8) Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce, 

 uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce, 

 uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów, 

 sławię Twoją miłość o Zbawco mój. 

 9) Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną. 

 Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością. 

 Ref.: Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać. 

 Nie trzeba nam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. x2 

 2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata. 

 Bogaci tak, nie mając nic, bo miłość jest tak bogata. 

 Ref.: Nie warto... 

 3. Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią drogę ruszali. 

 Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością wołali 

 Ref.: Nie warto... 

 

 

 



 10) Szukajcie wpierw Królestwa Bożego      
I Jego sprawiedliwości               

A wszystko inne będzie Wam przydane   

Alleluja, Alleluja 

 

11) Ofiaruję Tobie Panie mój          C G a 

całe życie me              C F 

cały jestem Twój        C G 

aż na wieki, oto moje serce przecież wiesz C G a 

Tyś miłością mą          C F 

jedyną jest                  G C 

 

12) 1.  Zbawienie przyszło przez krzyż,        d a 

Ogromna to tajemnica                 d G C 

Każde cierpienie ma sens,            H7 E E7 

Prowadzi do pełni życia.              E a 

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,  

        to weź swój krzyż na każdy dzień 

        i chodź ze Mną zbawiać świat 

        w kolejny już wiek. 

 

2.  Codzienność wiedzie przez krzyż, 

Większy in kochasz goręcej. 

Nie musisz ginąć już dziś,  

Lecz ukrzyżować swe serce. 

 

3.  Każde spojrzenie na krzyż  

Niech niepokojem zagości,  

Bo wszystko w życiu to nic 

Wobec tak wielkiej miłości. 

     

13) Krzyż nadzieją moją jest 
Krzyż nadaje życiu sens 

Krzyż miłością, Krzyż wiernością, 

Krzyż zbawieniem jest.     X 2 

 

 

 

 

 14) Ta krew, z grzechu obmywa nas 
                 Ta krew, czyni nas bielszym od śniegu  

                 Ta krew, z grzechu obmywa nas 

                 To jest Baranka Święta Krew. 

 

          15) Jeśli radość w sercu chcesz mieć 
                Radość, która wiecznie ma trwać 

                Przed tron Boga przyjdź 

                I głoś jego chwałę    x 2  I moc. 

                      Jeśli miłość w sercu chcesz mieć 

                      Miłość, która wiecznie ma trwać 

                      Przed tron Boga przyjdź 

                       I głoś jego chwałę    x 2  I moc. 

 

          16) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja   x 2 

                 On kocha mnie, On kocha mnie,   Alleluja   x 2  

 

          17) Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem   a G a 

                U Jego tronu oddajmy cześć. 

                Wejdźmy do jego bram z uwielbieniem,  

                 Radosną Panu śpiewajmy pieśń. 

                 Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,  

                 Rozraduj się w Nim, Światłości Twej, 

                 Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu,  

                 Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. 

 

 18) Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie 

 Jezu prowadź mnie, Jezu przygarnij mnie 

 

 19) W Tobie jest światło każdy mrok rozjaśni 

 W Tobie jest życie, Ono śmierć zwycięża 

 Ufam Tobie Miłosierny, Jezu wybaw nas...(wiele) 

 20) Bo góry mogą ustąpić. Bo góry mogą ustąpić   

 I pagórki się zachwiać.  I pagórki się zachwiać 

 Ale miłość moja, miłość moja  

 Nigdy nie odstąpi od Ciebie x2 

 Mówi Pan – Twój Zbawiciel, Twój Stworzyciel 



 21) Panie proszę zabierz mnie tam gdzie jest Twój Tron  

 Zabierz mnie od tłumu ludzi, przed Oblicze Twe  

 Chcę być Panie blisko Ciebie, patrzeć w Twoją Twarz 

 Świat zostawić gdzieś daleko w Twych objęciach trwać 

 Ref: Zabierz mnie Tam gdzie Miejsce Najświętsze  

 Zabierz mnie przez Baranka Krew 

 Zabierz mnie tam gdzie Miejsce Najświętsze 

 Otom ja oczyść mnie, zabierz mnie.  

 2.Panie pragnę wielbić Cię, przyjmij moją pieśń  

 Proste słowa Tobie niosę Panie kocham Cię 

 Chcę Byś zabrał mnie do Miejsca, tam gdzie jesteś Ty 

 W Obecności Twej chcę przebywać blisko Ciebie być  

  

 22) Ukaż mi Panie swą twarz,  

 daj mi usłyszeć Twój głos. 

 Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku 

 Ukaż mi Panie swą twarz   

  

 23) Ref. Duszo ma Pana chwal oddaj Bogu cześć,  

  Świętemu śpiewaj pieśń 

  Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię. 

 1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca 

  Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń 

  Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną 

  Wiem, będę śpiewać gdy nadejdzie zmrok 

 

24) Armia Pana  
Słyszę już Armii Pana głos    x 3 

To idzie Armia Pana    x 3 

Uwielbiając Go 

Uwielbiamy Twoje Imię    x 3   Cały czas     x 2 

 

 25) Niechaj miłość Twa jak potężna fala 

 Spłynie tu przez łaski Twej zdrój 

 Chryste dotknij mnie 

 

 

 

26) Wspaniały Dawco Miłości,  
składamy na Twoim stole, 

wszystko co mamy, wszystko co mamy, 

choć i tak, to od wieków jest Twoje   x 2 

wspaniały Dawco Miłości,  

składamy na Twoim stole, 

radość i szczęście, trudy i znoje, 

choć i tak, to od wieków jest Twoje   x 2 

 

27) Idzie mój Pan, idzie mój Pan 
On teraz biegnie, by spotkać mnie    x 2 

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud, 

On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. 

Idzie mój Pan …. 

 

28) Ref.: Chlebie najcichszy, 
otul mnie swym milczeniem,   

ukryj mnie w swej bieli, 

wchłoń moją ciemność. 

1. Przemień mnie w siebie, 

    bym jak Ty stał się chlebem.    /x 2 

    Pobłogosław mnie, połam, 

    rozdaj łaknącym braciom.      / x 2 

2. A ułomki chleba, które zostaną  / x 2 

    rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód / x 2  

 

 29)  Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia 
  Gdzie ciało i krew Pana jest 

  Wszyscy spragnieni przybądźcie 

  Nakarmić dusze swe. 

  Ref.: Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza 

  Wyciąga przebitą dłoń 

  Syćmy się ciałem Chrystusa 

  Bo przez nie nam życie dał On. 

 

 

 

 



 30) Święte imię Jezus, Święte imię Jezus  

 Jest na ustach mych i w sercu mym w mocy Ducha uwielbiam Cię.  

 Nie ma w innym Zbawienia, (Zbawienia) 

 Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w Nim zbawienie jest.  

 

 31) Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział, Alleluja! 

 Przez Krzyż i Grób do życia gnał, by nam je dać!  x2 

 

 Uznajcie Bracia przeto, że on Pan, On jedyny Bóg. 

 W Nim miłość przenajświętsza, 

 Ta co z trzech największa, nic w niej lęku. 

 Cóż?! Bez lęku więc wyznajmy wraz: 

 Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział,.... 

         

 Czemu szukacie wśród umarłych Go,bczyż nie mówił Wam? 

 Że musi być wydany i ukrzyżowany Syn Człowieczy, 

 By trzeciego dnia do życia wstać 

 Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział,.... 

 

 Krew Jego z grzechów nas oczyszcza wciąż, 

 Któż potępi nas? (Któż potępi nas?) 

 W ogromie swej litości, przywiódł ku sprawiedliwości Jezus, 

 Tych co wierzą, że On za nich zmarł 

 Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział,.... 

 

 Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan z wiary daje Wam. 

 W Chrystusie Wam wybaczył, 

 Zbawić Was przez Niego raczył Ojciec, 

 Bóg więc wśród narodów mówcie tak: 

 

 Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział, Alleluja! 

 Przez Krzyż i Grób do życia gnał, by nam je dać!  x2 

 

 

 

 

 

 

 32) Jezu Hostio  
 1. Bóg z miłości posłał Syna, aby zbawił z grzechu świat. 

 Z wiarą przyjmę Zbawiciela, Jezu Tyś mój Król i Pan. 

 We chrzcie świętym łaską wiary Jezu, obdarzyłeś mnie. 

 Twoje łaski i talenty wzmacniaj we mnie, proszę Cię. 

Ref.: Jezu Hostio, żywy Chlebie 

   Tobie ufam, kocham Ciebie! 

   W Tobie moc i łaski wszelkie  

   Tobie składam dzięki wielkie! 

 2. Będę patrzeć na Maryję, jak mam w Synu Boga czcić. 

 Będę z wiarą słuchać Słowa, by z Jezusem w życie iść. 

 Jezus przyjął ciężar krzyża, w Eucharystii dla mnie jest. 

 Bóg najlepszym Przyjacielem, mam w Nim radość, życia sens. 

        

 3. Pan mnie życiem wiecznym darzy i dar Ducha dla mnie śle. 

           Zmartwychwstały Jezu Chryste tak jak Brata kocham Cię 

           Dam się Panu zaskakiwać, co jest dobre Jezus wie. 

           Więc mój Królu prowadź proszę tak, jak Twoje Serce chce. 

 

33) Dotknął mnie dziś Mój Pan 
i radość ogromną w sercu mam (Alleluja) 

z tej radości chcę 

śpiewać i klaskać w dłonie swe.  

Więc wszyscy razem chwalmy Go, 

za to, że trzyma nas ręką Swą.  

Więc wszyscy razem chwalmy Go,  

za to, że trzyma nas ręką Swą. 

 

34) Bóg tak umiłował świat, 
że Syna Swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy kto w Niego wierzy, 

nie zginał, ale życie wieczne miał. 

O, o Jezus, Jezus, Jezus     x 2 

 

 

 

 

 



35) Chrystus Pan Boży Syn, 
Zbawca nasz zgodził się 

wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,  

ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że  

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. 

 

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój. 

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! 

Wywyższony bądź, Boży Baranku! 

Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd! 

 

36) 1. Pewnej nocy łzy z oczu mych 
otarł dłonią swą Jezus 

i powiedział mi: „Nie martw się,  

Jam przy boku jest twym.” 

Potem spojrzał na grzeszny świat  

pogrążony w ciemności, 

i zwracając się do mnie, 

pełen smutku tak rzekł: 

Ref.: „ Powiedz ludziom, że kocham ich, 

że się o nich wciąż troszczę, 

jeśli zeszli już z moich dróg, 

powiedz, że szukam ich.” / x 2 

2. Gdy na wzgórzu Golgoty 

życie za nich oddałem, 

to umarłem za wszystkich,  

aby każdy mógł żyć. 

Nie zapomnę tej chwili,  

gdy mnie spotkał mój Jezus, 

wtedy byłem, jak ślepy,  

On przywrócił mi wzrok.   

 

 37) 1.Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń  

  Chwała Barankowi x2 

 Alleluja (Alleluja) Alleluja (Alleluja) Alleluja   

 Chwała i cześć! x2 

 

 

38) Mój Mistrzu 
1. On szedł w spiekocie dnia i szary pyle dróg, 

a idąc uczył kochać i przebaczać. 

On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,  

pochylał się nad tymi, którzy płaczą. 

Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, 

którą przebyć muszę tak, jak Ty. 

Mój Mistrzu , wokoło ludzie,  

których kochać trzeba, tak jak Ty. 

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 

wziąć w ramiona, tak jak Ty. 

Mój Mistrzu, poniosę wszystko,  

jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 

 

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,  

bo wiedział, co to kochać i przebaczać. 

I późną nocą On do Nikodema rzekł: 

Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. 

 

3. Idziemy w skwarze dnia i szarym pyle dróg,  

a On nas uczy kochać i przebaczać. 

I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg, 

pochylać się nad tymi, którzy płaczą. 

 

39) Albowiem tak Bóg umiłował świat,  
że Syna Jednorodzonego dał. 

Bo każdy kto w Niego wierzy,  

nie zginął, lecz życie wieczne miał.  

Ref: By mógł żyć na wieki    x 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40) 1. Jezus daje nam zbawienie 
Jezus daje pokój nam 

Jemu składam dziękczynienie  

chwałę z serca mego dam. 

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, 

Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, 

w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, 

sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. 

 

 2. W Jego ranach uzdrowienie 

W Jego śmierci życia dar 

Jego krew to oczyszczenie 

Jego życie chwałą nam. 

41) Bóg nie umarł, Jezus żyje 
Bóg nie umarł, Jezus żyje 

Bóg nie umarł, Jezus żyje 

Daj Mu ręce swe 

Daj Mu nogi swe 

Daj Mu serce swe 

Daj mu duszę swą 

On zawsze z nami jest. 

 

42) 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    x 4  

Tylko Jezus jest Panem    x 2  

On jest Panem ziemi tej. 

 

43) Zmartwychwstał Jezus nasz Pan 
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan 

On żyje, żyje, On żyje, żyje 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan 

Vive Jezus el Senior 

Vive Jezus el Senior 

el vive, vive, el vive, vive 

vive Jezus el Senior. 

44) Pan jest pasterzem moim, 
niczego mi nie braknie, 

na niwach zielonych pasie mnie, 

nad wody spokojne prowadzi mnie. 

 

45) Boże mój Boże szukam Ciebie 
i pragnie Ciebie moja dusza 

ciało moje tęskni za Tobą 

jak ziemia łaknąca wody 

 

46)  Kiedy fale mórz 
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe 

ukryj mnie w silnej dłoni Swej. 

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 

z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie 

Panie Królem Tyś spienionych wód 

ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.  

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych 

dusza ma w Tobie będzie trwać. 

 

47) 1. Chwalę Ciebie Panie, I uwielbiam 
Wznoszę w górę swoje ręce 

Uwielbiając imię Twe. 

Ref.: Bo wielkiś Ty 

Wielkie dzieła czynisz dziś 

Nie dorówna Tobie nikt     / x2 

2. Jesteś mą nadzieją, prawdą życiem 

Daj mi poznać Twoje drogi 

Bym nie zbłądził nigdy już. 

3. Jesteś świata Panem i opoką  

Tobie składam hołdy moje 

Tobie daję życie me. 

 

 48) Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój 

 Blisko tak, że czuję tchnienie Twe 

 I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie  

 Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.  



49) Uwielbiam imię Twoje Panie 
Wywyższam Cię i daję Ci hołd 

W przedsionku chwały Twej staję  

Z radością śpiewam Ci pieśń. 

 O Panie Jezu chcę wyznać że 

 Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie 

 Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił 

 Dajesz mi Siebie bym na wieki żył   

50) Nasz Bóg jest potężny w mocy swej 
Króluje nad nami dziś 

Z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej. 

 

51) 1. Twoja radość jest siłą mego serca, 
Twoja radość jest życiem mej wiary.  

Niechaj smutek nie włada mą duszą, 

A nadzieja nauczy mnie patrzeć. 

Ref.: Skoro Bóg z nami jest 

Radujmy się! Weselmy się! 

Jego Duch rozpala nas 

Świadectwa moc i wiary blask! 

2. Świat jest pełen wciąż nowych wyzwań 

Więc zaprasza nas Bóg do twórczości. 

Skoro żyjesz – nie będziesz stać w miejscu,  

Dał nam Bóg Ducha Kreatywności! 

3. Bóg nas pierwszy pokochał i wybrał, 

Dał nam Siebie całego za darmo. 

Nie możemy o tym nie mówić! 

Tylu jeszcze Go wciąż nie poznało.  

 

52) Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze 
Panie nasz, Boże nasz. 

Tyś jak wiatr w swej naturze 

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 

 Światłem swym oświetlasz drogę, 

Która prosto wiedzie nas. 

Tam gdzie źródło twej miłości 

Gdzie radośnie płynie czas. 

  Ref.: Łandarej-łandaoooo,  Łandarej-łandao. 

53) 1. Gdyby wiara twa 
Była wielka jak gorczycy ziarno 

Te słowa mówi ci Pan    / x 2 

I z taką wiarą rzekłbyś do góry 

Przesuń się przesuń się   / x 2 

A góra posłusznie przesunie się  

Przesunie się przesunie się 

W Imię Jezusa przesunie się  

Przesunie się przesunie się  / x 2 

Ref.: Spływa spływa 

Spływa Duch Święty 

2. Duch Święty swą mocą dotyka mnie 

Dotyka mnie dotyka mnie 

Od czubka głowy po stopy me  (x 3) 

Duch Święty swą mocą dotyka Cię 

Dotyka cię dotyka cię 

Od czubka głowy po stopy Twe. 

  

54) Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, 
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie 

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce 

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym  / x 2 

 

55) To przykazanie Ja dziś daję Wam, 
byście się miłowali, jak Ja miłuję Was, 

byście się miłowali, jak Ja miłuję Was. 

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi, 

gdy miłość wzajemną mieć będziecie.     / x 2 

 

56) Otwórz me oczy 
chcę widzieć Jezusa 

i być bliżej Niego 

i kochać goręcej. 

 Otwórz me uszy 

 i naucz mnie słuchać  

 otwórz me oczy 

 chcę widzieć Jezusa. 

 



57) 1. Pan kiedyś stanął na brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, 

By łowić serca Słów Bożych prawdą. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą i czyste serce. 

3. Ty potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu i samotności. 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią i słowem życia.  

58) Bóg kocha mnie,           G e C D 
Takiego jakim jestem, 

Raduje się, każdym moim gestem 

Alleluja – Boża radość mnie rozpiera uuuu 

 

  59) Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią,  

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

Ref.: Pełni mocy, wdzięczności i chwały 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną ………. 

 

60) Gdy Boży Duch wypełnia mnie, 
Jak Dawid śpiewać chcę (la, la)    x 2 

Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę. 

… jak Dawid klaskać chcę …. 

… jak Dawid skakać chcę …. 

… jak Dawid śmiać się chcę …. 

… jak Dawid tańczyć chcę …. 

61) Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz 
Święty Franciszku? 

Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka, 

Ptaszki świergocą i słychać Twój głos. 

Ref.: Braciszkowie skrzydlaci 

Chwalcie Boga, chwalcie Boga 

Bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić, 

Jeśli nie piosenką ubogą? 

Za słońce jasne i niebo czyste, 

I łąki zieleń, i łąki zieleń. 

 

   62) Abba Ojcze 
1. Ty wyzwoliłeś na Panie 

Z kajdan i samych siebie 

A Chrystus stają c się bratem 

Nauczył nas wołać do Ciebie. 

Ref.: Abba Ojcze!     / x 4 

2. Bo Kościół jak drzewo życia 

W wieczności zapuszcza korzenie 

Przenika naszą codzienność 

I pokazuje nam Ciebie. 

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia 

On wyswobodził nas z śmierci 

I przygarniając do siebie 

Uczyniła swoimi dziećmi. 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi 

Jesteśmy jedną rodziną. 

Tej prawdy nic już nie zaćmi 

I teraz jest jej godzina. 

 

63) Nic nie musisz mówić nic 
Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie   x 2 

Pozwól Kochać się, miłość pragnie Ciebie  x 2 

 

64) O Jezu, cichy i pokorny, 
 Uczyń serce me według serca Swego  

 

 



  65) 1. Zobaczcie, jak wielką miłością 
Obdarzył nas Ojciec. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja   x 2 

2. On nazwał nas swymi dziećmi 

I rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja   x 2 

3. Wiemy, że gdy się objawił, 

Będziemy do Niego podobni. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja   x 2 

4. Będziemy widzieć Pana  

Takiego, jakim jest. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja   x 2 

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, 

Podobnie, jak On jest święty. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja   x 2 

 

66) Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. 

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie 

I razem chwalmy Go. 

Ref.: Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas, 

Śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, 

Bogu oddajmy cześć. 

 

67) Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie 

Podnosi cię i pomaga ci wstać 

Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal 

Idzie Jezus, 

(1) On kocha cię 

(2) On kieruje mną 

(3) On pociesza cię 

 (4) On wzmacnia mnie 

 

 

 

 

 

 

 

68) 1. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, 
Nade mną Jego miłość lśni.    x 3  

Sym Boży, Zbawiciel, mój Pan.       A 7 D 

2. Jedna tylko droga do pokoju 

Przez Zbawcy Krew i Krzyża moc    x 3 

On chroni, prowadzi mnie sam. 

3. Kocham Go więcej z każdym dniem 

Chcę w Jego słowie zawsze trwać      x 3  

On tobie swą miłość chce dać. 

69) Ci co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły, 

biegną bez zmęczenia. 

 

70) 1. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać, 
Nie mam sił by przy Tobie Panie stać. 

Ref.: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. 

Manną z nieba nakarm duszę mą. 

2. Proszę Panie byś jasny wzrok mi dał, 

Spraw by język mój też przemawiać chciał. 

3. Wiem, o Panie, że słaby jestem sam, 

Więc napełnij me serce mocą swą. 

71) W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. x2                        

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,   

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, 

w lekkim powiewie nawiedzasz dusze mą. 

  

72) 1. Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach! 
Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią,  

Wywyższony bądź Boże nasz, 

Hosanna niechaj ciągle brzmi! 

2. Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć! 

Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią, 

Wywyższony bądź Boże nasz, 

Królowi królów chwała, cześć. 

3.  Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest! 

Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią, 

Wywyższony bądź Boże nasz, 

Jezus Królem królów jest! 



73) Ref.: Pokładam w Panu ufność mą,       a F a 
Zawsze ufam Jego słowu.               G e a 

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,      C G 

racz wysłuchać Pnie prośby mej,             e a 

nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,        a C 

usłysz modły i błagania.                        G e a 

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, 

któż przed gniewem Twym ostoi się, 

lecz ufamy, że przebaczysz winy, 

byśmy kornie Ci służyli. 

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, 

dusza moja ufa Jego słowu, 

tęskniej czeka dusza moja Pana, 

niż jutrzenki nocne straże.  

74) Pan wywyższony, nasz Król 
wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go. 

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony 

oddajmy Jemu cześć!  

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa 

Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem.  

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony  

wśród chwał! 

 

75) Mów do mnie Panie chcę słyszeć Cię, 
przyjąć od Ciebie co masz dla mnie. 

Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć, 

w cieniu Twym Panie chcę iść.  

Święty Potężny jesteś Panie nasz 

przed Tobą dziś możemy stać 

dzięki łasce, nie dzięki nam samym. 

 

76) 1. Wojownicy Pana (C) nie zabijają (a) 

Oni walczą miłością, Duchową amunicją 

Ref.: Tylko Jezus. On moim Panem jest!   x 2 

2. Weź udział w trudach i przeciwnościach 

Jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa 

3. Twoja Wola Panie, jest dla mnie rozkazem, 

A Twoje święte słowa, są słodsze od miodu.  

77) Hymn ŚDM Kraków 2016 
1. Wznoszę swe oczy ku górom,  

skąd przyjdzie mi pomoc; 

pomoc od Pana, wszak Bogiem On 

Miłosiernym jest. 

Ref.: Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, 

by w swe ramiona wziąć, 

rany uleczyć krwią swoich ran, 

nowe życie tchnąć!   

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, 

któż ostać by się mógł? 

Lecz On przebacza, przeto i my 

czyńmy jak nasz Bóg! 

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, 

Syn z grobu żywy wstał; 

„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. 

Niech to widzi świat! 

 Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, 

Swe troski w Panu złóż 

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż  

Żyje Pan, Twój Bóg! 

 

78) Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno 
By wielbić święte Imię Twe.                G a    x 2 

Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,   G D e 

To stajemy się Twą rodziną. 

 

79) 1. Przed Tobą Panie staję i ręce wznoszę wzwyż 

z serca przyjmij dar, tak jak przyjmujesz chleb.  

2. Przed Tobą stoję Panie, o jedno tylko proszę  

życie przemień me, jak wino zmieniasz w krew x 2  

3. Chcę miłość Twoją znać, jak smak dobrego chleba 

i dzielić mogę tym, z uśmiechem życie brać. 

4.  Przed Tobą stoję dziś, o jedno tylko proszę  

Ofiarę przyjmij tę, ja grzeszny proszę: Weź! 

Proszę weź Panie weź! 



80) 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 z martwych powstał.” Alleluja! 

3. Ustąpcie od nas smutki, troski, żale. 

Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; 

Ojcu swojemu już uczynił zadość, 

Nam niesie radość. Alleluja! 

 

81)   1. Módl się w nas, jak się modliłeś w Chrystusie,  
Łącząc ze sobą w prawdziwą wspólnotę,  

Byśmy jako dzieci Jedynego Ojca  

Wołali do Niego z prawdziwą ufnością.  

Ref.: Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!  

Twórz w nas jedność światła i życia, 

sprawiaj jedność wiary i czynu.  

Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!  

Chcemy być świadkami Chrystusa,  

wszystkim ludziom nieść Jego Słowo.  

Duchu Święty, zstąp, daj nam swoją moc!  

 2. Światłem swym przeniknij, uwolnij od lęku,  

 Pozwól nam poznać, co w nas jeszcze grzeszne trwa.  

 Odnów dziś serca, bądź nam źródłem wody  

 Wytryskującej ku życiu wiecznemu.  

  3. Udziel nam darów do służby w Kościele,  

   Dla budowania Królestwa Chrystusa,  

   By świat cały poznał radosną Nowinę  

   I w Twej mocy głosił, że Jezus jest Panem! 

  

 

 

 

  82) Serca nasze pełne Boga, usta pełne Jego chwały, 

  Bóg nam siebie dał na pokarm, w Eucharystii cały. 

   Ref. Bóg jest naszej drogi celem, 

   Bóg jest naszym zmartwychwstaniem, 

   Naszym przyjacielem drogim, 

   Naszym zaufaniem. 

 2. Połamany chleb pokoju, 

  Twym mieszkaniem Panie jestem, 

  Ty przygarniesz mnie do siebie 

  Swoim boskim gestem. 

 3. Tajemnicą mnie przenikasz 

  I okrywasz swoim cieniem, 

  Z głębi nocy błysk nadziei 

  Tli się Twym Imieniem 

 83) Przyjaciela mam, co pociesza mnie      CGaF 

  Gdy o Jego ramie oprę się 

  W Nim nadzieje mam, uleciał strach 

  On najbliżej jest, zawsze troszczy się 

  Ref.: Królów Król, z nami Bóg x2 Jezus, Jezus x2 

 

 84) Ref: Jezus Cię Kocha, pragnie, leczy, właśnie dziś tu i teraz. 

  Chcę go uwielbiać, bo jest ze mną właśnie dziś x3 

  W Tobie ma nadzieja, w Tobie życie me 

  We mnie możesz wszystko - jeśli chcesz 

  Moje nawrócenie - tylko w tobie jest  

  Oczyść moje serce, weź mój grzech  

 85) Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń 
        Z aniołami tak, będę śpiewał Ci /2x 

  Święty, Święty jest Pan-Zastępów Pan /2x 

  Cała ziemia jest pełna Jego chwały. /2x 

 86) Boże Twa łaska nad nami jest, 
 Twoja miłość przychodzi wciąż, 

 Działa w mocy pośród nas, 

 Przenika serca, gładzi grzech. 

 Ref: My chcemy, więcej Ciebie, więcej łaski Twej, 

 Pragniemy, więcej mocy, więcej miłości Twojej. 

 



 87) 1. Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności,  D A G 

  Dałeś mi wzrok, abym mógł,                     D A G 

  Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości         D A G 

  W którym roztapiasz mój strach                 D A G 

  ref.:Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę   D A 

             Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.           D G 

             Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały        D A 

             Ponad wszystko cenny dla mnie jest.        D G 

        2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki. 

  Jaśnieje w niebie Twój tron. 

  Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, 

  By rajem stał się mój dom. 

       I niczym nie odpłacę się                  A D G 

       Za miłość Twą i za Twój Krzyż.         

 

88)  Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca  x2 

        Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia, Aaaamen  x2 

 

89) Tyś w wieczerniku Chlebem się stał  

 Tyś nam Krew swoją dał. 

 Ty chciałeś z nami jedno być, jednego Ojca czcić. 

 Ref. Więc połącz wszystkich w jedno Ciało, Panie nasz!  

          Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz! 

 2. Pożywać chcemy Ciało Twe, Krew Twoją chcemy pić. 

 W miłości spalać serca swe, na wieki z Tobą żyć.  

 

          90) O Panie szukasz dzieci swych, bo Miłość imię Twe. 

 Ty rozproszone złączyć chcesz,  

 dać udział w łaskach swych. 

 Ref. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele,  

 rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas w miłości Twej. 

 2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość imię Twe. 

 O, zechciej włączyć wszystkich nas, w Mistyczne Ciało swe. 

 3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość imię Twe. 

 O, uczyń znowu z chlebem cud, i nakarm dzieci swe. 

 4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość imię Twe. 

 Racz w serca żar miłości wlać, Królestwo rozszerz swe.  

91) Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, 

Chwalmy Go na wieki! 

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, 

Bo w Nim samym odnajduję wszelką radość życia mego. 

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, 

By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. 

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej dobroci niepojętej. 

On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty. 

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny 

Wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. 

5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża, 

Każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża. 

6. W mocy Jego odjąć władzę, a wywyższyć pokornego, 

Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego. 

7.On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama, 

Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał. 

92) Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej: 

Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej. 

To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał 

I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał. 

2. Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc: 

To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc. 

On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.  

Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień. 

3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, 

Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: 

To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan, 

Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran. 

 

93) O Panie Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. (bis) 

Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń: 

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x 

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. (bis) 

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (bis) 

Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. 

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. (bis) 

Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. 
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94) Pan wieczernik przygotował swój zaprasza lud.  

    Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

1. Przyjdźcie, z ulic i opłotków, bowiem mija czas. 

    Przyjdźcie, chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was!    

Ref.: Pan wieczernik ... 

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. 

    Niech nikogo w nim nie braknie. Uczta Pańska trwa. 

Ref.: Pan wieczernik ... 

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb, 

    Pijmy napój nieśmiertelnych, zby życie mieć. 

Ref.: Pan wieczernik ... 

4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak, 

    Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. 

Ref.: Pan wieczernik ... 

5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim, 

    Bóg miłością go nazywa, przyjacielem swym. 

 Ref.: Pan wieczernik ... 

 6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń. 

     Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. 

Ref.: Pan wieczernik ...  

 

95) Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!            

 Chcę Cię Jezu kochać wiernie dzieckiem Twoim zawsze być!        

 Ref.: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

 serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!/x2  

 2. Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. 

 Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.  

 Ref.: Serce moje weź.... 

 3. Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. 

 To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 96) Lud twój Panie, lud pielgrzymi 

 prosi, byś był światłem, 

 byś na drodze do królestwa 

 wzmacniał serca swoim Ciałem. 

 Zostań, zostań wśród nas, o Panie. 

 1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą 

 i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. 

 Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, 

 ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. 

 2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy 

 i kieruje zapał kroków w Twoje ślady. 

 Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, 

 Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 

 3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, 

 bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. 

 Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, 

 z Twego serca płynie nowe przebaczenie.  

  

97) Przygotuje Ci serce o Chryste. Przygotuję Ci serce niewinne. 

Takie jasne, radosne i czyste. Przygotuję Ci serce, o Chryste. 

2. Przyozdobię Ci serce miłością. Taką wielką, co wszystko 

zwycięża. 

Abyś wstąpił do niego z radością. Przyozdobię Ci serce miłością. 

3. Przygotuję Ci serce ofiarne. Precz odrzucę, co kusi i wabi. 

Przygotuję nadzieją i wiarą. Przygotuję Ci serce ofiarą. 

4. Przyozdobię Ci serce dziecinne. Takie małe, tak biedne i słabe. 

A ty wlejesz w nie siły swe dziwne. Przyozdobię Ci serce 

dziecinne. 

5. Przygotuję Ci serce, mój Boże. Ja stworzenie nie godne i 

grzeszne. 

Tobie troski, radości me złożę. Kiedy wstąpisz w me serce, o Boże! 

 

98) Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, 

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.  

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,  

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. 
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99) Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,  
 Wszystko co mam od Ciebie przecież jest, 

 i to że jestem, że życie wciąż poznaję,  

 dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę 

 Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok, 

      za radość mą, szczęśliwy rok,    

      nawet za chmurne, deszczowe dni, 

      za wszystko Panie, dziękuję Ci  

 2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie, 

 gdy poznawałam co dobre jest co złe, 

 w dziecinnych słowach mówiłam kocham Ciebie, 

 i powtarzałam w modlitwie słowa te. 

 3. Więc przyjm o Boże tych modłów dziękczynienie, 

 bo jakże często miłości w modłach brak, 

 trudnością życia jest widzieć sens cierpienia, 

 dlatego Boże śpiewamy Tobie tak. 

100) Ty wskazałeś drogę do Miłości Ty Panie. 

Ty zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem, Ty Panie, Panie 

Ref.: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. 

Tylko Ty, Panie, tylko Ty. x2 

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie. 

I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie, Panie 

Ref.: U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, 

tylko Ty, Panie, tylko Ty.  x2 

101) Serce wielkie nam daj zdolne objąć świat! 

Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem! 

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,  

zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!  

Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!  

Nowy człowiek powstanie w każdym z nas! 

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość, 

wskażą drogi odnowy ludzkich serc.  

Nowi ludzie przeżyją własne życie, 

tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat. 

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,  

w znaku wiary zjednoczą cały świat.  

Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,  

prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło. 

  102) Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, 
 tą miłością coraz bardziej kocham Cię, 

 w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, 

 bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. 

 2. Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam, 

 sercem swoim tak gorąco służę Ci, 

 bratu, siostrze chcę dziś prawdę Twoją dać, 

 bo wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam. 

 3. Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam, 

 i jak dziecko bardzo pragnę cieszyć się, 

 swego Ducha moc dziś Jezus daje nam, 

           bo dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam. 

103) Przyjdź z pokłonem ludu Boży, 

przyjdź ze śpiewem ludu święty,  

sław Jezusa Twego Zbawcę,  

wspaniałego Króla chwały.  

 

104) Ref.: Jezu ufam Tobie,  Jezu 

Jezu, ufam Tobie, Jezu 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi, On jeden ma słowa życia 

Uwierzcie Jego miłości, co wyszła na spotkanie i prowadzi nas 

 

 105) Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię 
  Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x)  

     1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem        

 A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. (2x)      

 2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, 

 Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. (2x) 

 

106) Zobaczcie jak wielką Miłość Ojciec ofiarował nam.  

Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam.  

Byśmy dziećmi Boga mogli być (2x) 

 

 

 

 

 



107) Wszystkie moje troski i kłopoty 
 W Twoje ręce składam, Panie mój. 

 Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, 

 Byśmy idąc nieśli imię Twe. 

 2. Zawsze chciałem zostać apostołem, 

 było to pragnieniem w sercu mym. 

 Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię, 

 aby imię Twe znał cały świat. 

 3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary, 

 Pobłogosław wino to i krew. 

 Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy, 

 Przyjmij w darze dobry Boże nasz. 

 4. Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem  

 Poisz mnie przedziwnie swoja krwią  

 Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem  

 Żebym wreszcie poznał miłość Twą. 

 108) Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,  
    Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie.  

 Ref: Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam.  

 2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę twą potęgę, moc i chwałę. 

   Bowiem miłość Twoją, Panie, bardziej cenię niźli życie. 

 3. Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić, Boże, 

   Dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością. 

 4. Jesteś mym Wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość, 

   Całym sercem lgnę do Ciebie, twa prawica mnie prowadzi. 

109) Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz 
gdy rozmyślam nad miłością Twą, 

kiedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej, 

Gdy dotykam sobą serca Twego, 

gdy mą wolę składam u Twych stóp, 

kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej. 

Ref.: Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, 

bo mego życia sens to wielbić Cię. x2 

Gdy przed tronem Twym ukorzę się 

i w pokorze przyjmę łaskę Twą, 

Wtedy Miłość Twoja we mnie drga jak dziecka twarz. 

Psalmem pragnę wielbić Imię Twe i rozgłaszać dzieła Twoich rąk 

bowiem wszystko wokół nas to chwały Twojej blask.  

 110) Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,  

 Dotrzymać pragnę szczerze. 

 Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. 

     O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi,  

     W nim żyć, umierać pragnę. 

 2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią Bóg pod osłoną chleba. 

 Swym Ciałem karmi duszę mą, by żyła w nim dla nieba. 

    W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie.  

    W nim żyć, umierać pragnę. 

 3. Mój Zbawca wie, czego mi brak, Gdy prosić będę rzewnie, 

 On pokieruje wszystkim tak, że niebo zyskam pewnie. 

    Nadzieją tą pokrzepiam się, bo Kościół tak naucza mnie. 

    W nim żyć, umierać pragnę  

 

111) Radością naszą jesteś TY  x2 
 O, Panie, Tyś zgromadził nas. /2x 

 To Ty jednoczysz nas w miłości Twej. 

 2.To Ty sam wspierasz każdy krok, 

 Do Ciebie dąży cały świat, 

 Bo świat spragniony jest miłości Twej. 

 3.Ty wiesz co znój, Ty wiesz co trud, 

 Ty nasze zaufanie masz,  

 Bo nie opuszczasz nas w miłości Twej. 

 4.Więc zostań z nami, Panie nasz, 

 Twój lud chce słuchać Twoich słów, 

 By żyć na każdy dzień w miłości Twej. 

 5.Ty każ nam zasiąść za Twój stół, 

 I daj pożywać chleba dar, 

 Bo Ty jednoczysz nas w miłości Twej.  

  

 

 

 

 

 

 



112) Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,      x2         

 Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,            

 Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,           

 Aby świat cały ujrzał miłość w nas.                    

    2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, x2 

    Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, 

    Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, 

    Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 

 3.Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, x2 

 By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, 

 Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą, 

 Żeby człowiek zachował godność swą. 

    4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. x2 

 Chwała też Chrystusowi, który synem Jego jest. 

 I Duchowi też chwała, który jednoczy nas. 

 I Duchowi tez, który łączy nas! 

 

113) Panie dobry jak chleb 
 Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

 Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 

 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

 Byśmy do nieba w drodze nie ustali, 

 Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, 

 Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

   2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

   Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem, 

   Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

   A chleb komunią dla spragnionych Ciebie. 

   3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

       Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

       Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

       Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. 

 4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, 

 A w znaku chleba w świątyniach zostałeś, 

 I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

 Bo Ty do końca nas umiłowałeś. 

  

  

 114) Godzien jesteś  /2x, Panie i Boże nasz. 

 Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc. 

 Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, 

 wszystko stworzyłeś Ty sam. 

 I z woli Twojej zostało stworzone. 

 Godzien jesteś wziąć cześć. 

       Godzien jesteś,/2x Zbawco, Baranku nasz. 

       Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc. 

        Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś  

       Ty sam. I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu.  

       Godzien jesteś wziąć cześć. 

 115) Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

 z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

 Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

 z soku wielu winnych gron pochodzi. 

  Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

  tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

  Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

  tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

 2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 

 zabłąkane owce, które giną. 

 W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,  

 byśmy jedną stali się rodziną. 

     3. Na ramiona swoje weź, o Panie, 

     tych, co sami wrócić już nie mogą! 

     Niechaj zjednoczenia cud się stanie, 

     prowadź nas ku niebu wspólną drogą.  

 116) Jezus najwyższe Imię nasz Zbawiciel, Książe Pokoju. 

 Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. 

 Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn - umiłowany. 

 Zgładził grzech, Baranek na wieki, Królów Król i Panów Pan.  

 117) O Ty co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /2x 

 Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie. /2x 

      O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. 

      Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. /2x 

 O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /2x 

 Daj bym się w Tobie skrył w moim sercu na dnie. /2  
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 118) Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.  

 Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój x2 

 Ref.: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,  

 Wywyższamy Cię, Boże nasz.  

 119) Potrzebuje cię Chrystus, by miłować 
 Potrzebuję Cię Chrystus by miłować, 

 Potrzebuję Cię Chrystus aby kochać. /x2 

 Ref.: Nie pogardzaj człowiekiem, chociaż inną skórę ma 

 Kochaj wszystkich jak braci, Pomóż im! /x2 

  2. Zasmuconych co płaczą masz miłować 

  Biednym ludziom w udręce miłość dać. 

  Tych co idą przy Tobie masz miłować 

  I nieznanym, dalekim miłość dać. 

 3. Ludzi innych języków masz miłować 

 Tym co myślą inaczej miłość dać. 

 Swych przyjaciół serdecznych masz miłować 

 I tym co znać Cię nie chcę miłość dać. 

 

             120) Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł 

 Spytał Piotra Szymona tak jak dziś pyta nas x2 

 Ref. Bracie siostro czy miłujesz mnie 

 - tak Panie ty wiesz że kocham cię 

 Bracie siostro czy modlisz się 

 - tak Panie ty wiesz że modlę się 

 Bracie siostro czy niesiesz krzyż 

 - tak Panie ty wiesz że idę z nim 

 Bracie siostro czy idziesz mą drogą 

 - tak Panie ty wiesz że idę nią.  

 121) Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle,  

 Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.   

 Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.  

 2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie.  

 Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.  

 3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką,  

 Że wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha.  

 

 122) Chwalcie Pana Niebios chwalcie Go na cytrze  

 Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest   

 1. Chwal duszo moja Pana mego Króla fis  

 Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył E D E fis  

 Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał  

 Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!  

 2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą  

 Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym  

 W Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię  

 Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!  

 3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio  

 Bóg Twój Syjonie przez pokolenia  

 On dał Ci życie, On da ci wszystko  

 Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!  

 123) Alleluja Alleluja Amen Amen Alleluja 

 1. Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest! 

 Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest! 

 Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem.  

 Amen Amen Alleluja 

 2. Radujmy się, bracia - On naszym Panem jest! 

 Radujmy się, siostry - On naszym Panem jest! 

 Radujmy się wszyscy - On naszym Panem.  

 Amen Amen Alleluja 

 3. Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest! 

 Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest! 

 Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem. 

 Amen Amen Alleluja 

 4. Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest! 

 Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest! 

 On do nas powróci - On naszym Panem. 

 Amen Amen Alleluja  

 

 

 

 

 

 



PIEŚNI MARYJNE 

  

 1M) Amen jak Maryja 
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi 

Mów „Amen” jak Maryja, „Amen” jak Maryja, 

„Amen” widocznie Bóg tak chce. 

 

Ref.: Tak, jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

I zanieś tam swój uśmiech, gdzie często płyną łzy. 

 

2. Kiedy w Twym sercu nic więcej prócz bólu 

Mów „Amen” jak Maryja, „Amen” jak Maryja, 

„Amen” widocznie Bóg tak chce. 

 

3. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją 

Mów „Amen” jak Maryja, „Amen” jak Maryja, 

„Amen” widocznie Bóg tak chce. 

 

 2M) Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, 

 Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie. 

 Ty na wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. 

 Ref.: Maryja, ave Maryja, 

 U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 

 By świat lepszy był, by w miłości żył. 

 O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. 

 2. Maryjo, śliczna Pani, 

 Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, 

 W sercach ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. 

 Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. 

  

 3M) Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,  

Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. 

Ref.: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu. 

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl, 

Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron. 

3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz, 

Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach 

Twych. 

 

4M) Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, 

Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z 

nami idź. 

1. Z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż, 

Córo ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź, 

Służebnico pokorna, pokój światu daj. 

2. Królowo ognisk rodzinnych ……… 

Dziewico wzorze prostoty ……… 

Oblubienico cieśli ……. 

 

5M) Kochana Matuś 
1. Dziś do Ciebie, Droga Matko woła, woła cały świat: 

Proszę pomóż, proszę pomóż nam! 

Zagubili ludzie drogę, którą bóg wyznaczył im, 

Którą kroczyć mieli razem z Nim. 

Ref.: Kochana Matuś – do Ciebie woła świat 

Kochana Matuś – odezwij się. 

2. Na kolanach cała Polska przed Twym Świętym wizerunkiem 

Płacze, szlocha i o litość błaga. 

Miej w opiece Droga Matko swoje córki wraz z synami  

I do Ojca proszę, prowadź nas. 

 

  6M) Więc do Maryi 
Często w życiu masz ponure dni, często nie wiesz co dolega Ci, 

W taki zwykły szary dzień, do Maryi szybko spiesz,  

Ona w każdej chwili Ci pomoże. 

 

Ref.: Więc do Maryi, do Maryi szybko spiesz, 

Ona swą miłość ofiarować tobie chce, 

Ona Syna nam oddała, 

Dla nas tyle wycierpiała, 

Po to by otworzyć drogę nam. 

 

 

 

 

 

 

 



8M) Obudź mnie do wiary Matko, Obudź mnie bym nie zasnął x2 

Cały Tobie się oddaję zawsze Twoim dzieckiem pragnę być  

W Twoich dłoniach me schronienie 

W Twym spojrzeniu pocieszenie Matko!  x2 

 Ref. Cały Twój Maryjo! Cały Twój na wieki! x2 

2.Obudź mnie do wiary Matko, obudź mnie bym nie zasnął  x2 

Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być 

Tyś potężną jest Królową, miażdżysz węża Twoją stopą Matko!x2 

  Ref. Cały Twój Maryjo! Cały Twój na wieki! x2 

3.Obudź nas do wiary Matko, obudź naród by nie zasnął  x2 

W Twoje ręce go oddaje! Chcemy dziećmi Twymi zawsze być! 

Przecież Polski Tyś Królową!  

Zwyciężymy z Twą pomocą Matko!  X2 

Ref. Cały Twój Maryjo! Cały Twój na wieki! X2 

 

     9M) Maryjo Królowo Polski (2x)  

     Jestem przy Tobie Pamiętam o Tobie I czuwam na każdy czas (2x)  

     2.Maryjo jesteśmy młodzi (2x)  

     Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat (2x)  

     3.Maryjo Królowo nasza (2x)  

     Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas (2x)  

 

  

       10M) Mama czuwa Mama wie, czego każde dziecko chce  

 Mama kocha Mama wie najlepiej  

 Czego mi brakuje, czego potrzebuję 

 Mama kocha, Mama wie najlepiej 

  Nie potrzebne Mamie Brylanty, złoto i korona  

  Ona piękna jest bez tego i Błogosławiona 

 Ref.: Można Ciebie namalować można o Tobie śpiewać  

 Bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królowa Nieba  

  

 

 

 

 

 

 11M) Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.                 

 Pomódl się, by Jezus we mnie żył.         
 Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.         
       Miriam, Tyś jest bramą do nieba, moim niebem jest Twój Syn                 
       Weź mnie, weź mnie do Swego łona,  

 bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.  
        Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.                 

        Pomódl się, by Jezus we mnie żył.         

        Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.    

        Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.  

 

12M) Pozwól mi przyjść do Ciebie 
Takim zwyczajnym, jakim jestem. 

Pozwól mi przyjść do Ciebie 

Jednym łaskawym Twoim gestem. 

2. Ty jesteś, Maryjo, taka czysta 

Jak łza grzesznika, gdy żałuje. 

Ty jesteś , Maryjo, taka dobra, 

To moje ludzkie serce czuje. 

3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie 

Tak jak przed Matką dziecko staje, 

Więc się ośmielam paść przed Tobą 

I całą nędzę Ci wyznaję. 

4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, 

Uczysz miłości, uczysz wiary. 

Patrzysz łaskawym n mnie sercem, 

Uczysz wdzięczności i ofiary. 

5. Zanim odejdę od stóp Twoich, 

Pozwól, że skończę na pytaniu, 

Które dotyczy mego życia: 

Co znaczy trwać w ofiarowaniu? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13M) Jezus swoją Matkę pozostawił 
Byś w swym życiu miał do kogo iść, 

Ona swą opieką Cię otoczy, 

Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się 

I pozostaw swoje troski Jej. 

Ona z sercem Swym matczynym nieustannie 

Czeka, abyś wyznał to, co gnębi Cię. 

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, 

Nikt tak kochać nie potrafi też. 

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie, 

        Jak Madonna – zresztą o tym wiesz. 

 

 14M) Maryjo Matko Mojego wezwania  
  Chcę i pragnę idąć za Twym słowem  

  Czynić wszystko co powie mi Jezus  

  Miłować Jego wolę  

  A wszystko inne ze względu na Niego samego.  

  Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się 

  Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą. /x2 

  2. Słuchać Słowa całym sercem  

  I w Duchu Świętym je wypełniać. Amen Amen Amen. /x2  

  Ref. Bo tak jest z tymi, …. 

15M) Usłysz Bożej Matki głos, Która wzywa dzisiaj nas. 

 Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc. 

  Ref.: Uczyńcie, co wam mówi Syn,  

  przyobleczcie wiarę w czyn. 

  Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z was. 

 2. Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas. 

 Naucz, Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom. 

 3. Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg? 

            Naucz, Matko, jak powtórzyć Betlejemską noc. 

 

  

 

 

 16M) Gwiazdo zaranna obleczona w słońce módl się za nami  

 Chwały ikono Dziewico posłuszna módl się za nami 

 2. Gwiazdo przewodnia Służebnico Pańska módl się za nami 

 Matko żyjących, Początku Kościoła módl się za nami 

           3. Bogurodzico, Córo Twego Syna módl się za nami. 

           Znaku nadziei, Mieszkanie Mądrości módl się za nami 

 

         17M) Matko Boga, Królowo świata  
 Matko ludzi - módl się za nami. 

 Matko Boga, Królowo świata, 

 Matko ludzi - prowadź nas. 

 1. O Maryjo, Ty w mój każdy szary dzień - 

 prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

 Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:    

 Za siostrę, brata i za mnie też. 

    2. O Maryjo, każdy człowiek powie Ci: 

  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

  Za biednych, samotnych i głodnych też. 

 3. O Maryjo, chory człowiek powie Ci: 

 Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

 Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

 By każdy wytrwał w cierpieniu swym.  

  4. O Maryjo, mąż i żona powie Ci: 

  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

  Za miłość w rodzinie, za zgodę w niej. 

 5. O Maryjo, dziś dziewczyna powie Ci: 

 Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

 Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

 Za czystość dziewcząt, prostotę w nich. 

  6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci: 

  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

 Za skromność chłopców i szczerość ich. 

 7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci: 

 Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

 Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 



 Za miłość rodziców do dzieci swych. 

  8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci: 

  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

  Za każde nowe życie, by mogło żyć. 

 9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci: 

 Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

 Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

 Za świętość kapłanów i Boga w nich. 

  10. O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci: 

  Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 

  Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 

                       Niech pokój i miłość na świecie zawsze trwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADWENT 

 

1)  1. Archanioł Boży Gabriel,  posłan do Panny Maryi,            

 z Majestatu Trójcy Świętej,tak sprawował poselstwo k’Niej.  

 Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.   

2. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. 

Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa, 

zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła Aniołowi. 

3. Ale poseł z wysokości, napełnion Boskiej mądrości,  

rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, najszczęśliwszaś, Panno miła, 

znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna. 

 

2)  Oto Pan Bóg przyjdzie z rzeszą Świętych nam przybędzie      

Światłość wielka w dzień ów będzie.   Alleluja! Alleluja!                               

 

3) 1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,   

ciche błagania ku niebu ślę.                   

Twojego przyjścia czeka świat cały,        

sercem gorącym przyzywam Cię.           

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,                

przybądź, Jezu, pociesz nas!                    

Szczerze kochać Cię będziemy,               

przyjdź, o Jezu, bo już czas!                   

2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, 

Tyś naszą Matką na każdy dzień. 

O daj nam Słońce, które rozświeci 

grzechu i błędu straszliwy cień. 

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, 

daj nam Zbawcę Dziecię Twe. 

My dla Niego żyć pragniemy, 

Jemu damy serca swe. 

4) Magnificat, Magnificat  Magnificat anima mea Dominum     

Magnificat, Magnificat    Magnificat anima mea!  

 5) Józefie stajenki nie szukaj i do gospody nie pukaj. 

     Z Maryją do nas przyjdź. 

     Przynieście ze sobą Dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie 

     Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi  

 


