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Barka 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem  

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim  

By łowić serca słów Bożych prawdą.  

 

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.  

 

Jestem ubogim człowiekiem  

Moim skarbem są ręce gotowe  

Do pracy z Tobą i czyste serce.  

 

Ty potrzebujesz mych dłoni  

Mego serca młodego zapałem  

Mych kropli potu i samotności. 

 

 

Boża radość jak rzeka,   Boża radość jak rzeka,             

Boża radość wypełnia duszę mą!    Alleluja!   / x2 

 

Boża miłośc jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,                 

Boża miłość wypełnia duszę mą!  Alleluja! / x2 

 

Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka,                   

Boży pokój wypełnia duszę mą! Alleluja!  / x2 
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W kruszynie chleba Panie jesteś  

Schowany wielki Ty Pan.  

Przychodzisz do nas już przez wieki,  

By ofiarować siebie nam.  

 

W tych kroplach Wina Twoja Krew  

Przelana za nas, Panie mój.  

Tak wiele jej na krzyżu było,  

By odkupić nas od zła.  

 

Ty, Panie Miłością jesteś.  

Ty, Panie kochasz nas.  

I proszę Ciebie, by tak było  

Wciąż przez wiele lat.  
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Witaj pokarmie 

Witaj pokarmie, w którym niezmierzony  

Nieba i ziemię Twórca jest zamkniony.  

Witaj Napoju zupełnie gaszący,  

Umysł pragnący.  

 

Witaj Krynico wszystkiego dobrego,  

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego.  

Znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności  

Niesiesz godności.  

 

Witaj z niebiosów manno padająca  

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca.  

Wszystko na świecie co jedno smakuje  

W tym się najduje.  

 

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego  

Drzewo owocu pełne żywiącego.  

Kto Cię skosztuje śmierci się nie boi  

Choć nad nim stoi.  

 

Witaj jedyna serc ludzkich radości,  

Witaj strapiony wszelka łaskawości.  

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają  

K’Tobie wołają. 

 

 

Wspaniały dawco miłości 

Składamy na Twoim stole.  

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,  

Choć i tak to od wieków jest Twoje. 
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Chcę przestąpić Jego próg,  

z dziękczynieniem w sercu mym. 

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go. 

 

Bo kolejny nadszedł dzień,  

który dał dla mnie Bóg.  

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. 

 

Pan radością mą, Pan radością mą. 

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.   (x2) 

 

 

 

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam. 

Wznoszę w górę swoje ręce,  

uwielbiając miłość Twą./ 2x 

 

Ref.: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, 

nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. 

 

Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem.  

Daj mi poznać Twoje drogi,  

bym nie błądził nigdy już. 

 

Ref.: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś ... 
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Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? 

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

 

Ref.: Panie nasz, króluj nami 

Boże nasz, króluj nami 

Poprzez wieczny czas 

Króluj, Jezu, nami 

W serca Twego ranie, o, serc naszych Królu, 

Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. 

 

Ref.: Panie nasz, króluj nami … 

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, 

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 

 

Ref.: Panie nasz, króluj nami … 

 

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. 

 

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią, 

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią, 

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią, 

Świątynią, w której mieszka święty Duch 

 

Ref.: Pełni mocy, wdzięczności i chwały ... 
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W drogę z nami (w drogę z nami) wyrusz Panie (wyrusz Panie)  

Nam nie wolno (nam nie wolno) w miejscu stać (w miejscu stać).  

Gdy zbłądzimy (gdy zbłądzimy) podaj rękę (podaj rękę),  

Gdy upadniemy (gdy upadniemy) pomóż wstać.  

 

Ref.: I do serca (i do serca) swego prowadź (swego prowadź)  

Prowadź nas.  

I do serca (i do serca) swego prowadź (swego prowadź)  

Prowadź nas.  

 

Zabierz smutek (zabierz smutek), przywróć radość (przywróć 
radość),  

osłabionym (osłabionym ) dodaj sił (dodaj sił). 

Byśmy innym (byśmy innym ) nieść pomogli (nieść pomogli ) 

ciężar krzyża (ciężar krzyża ) przez ten świat. 

 

Ref.: I do serca… 

 

Poprzez piachy (poprzez piachy), ostów kolce (ostów kolce ) 

z nami idź (z nami idź)  do niebios bram (do niebios bram). 

Po pustyniach (po pustyniach) zabłąkanym (zabłąkanym) 

 Wody Swojej (wody Swojej )zechciej dać. 

 

Ref.: I do serca… 

 

 

Wielbić Imię Pana dziś chcę /3x/ 

To mój Bóg. 

Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą. 

Skałą zbawienia i schronieniem mym./2x/ 
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Upadnij na kolana, 

Ludu czcią przejęty. 

Uwielbiaj swego Pana: 

Święty, Święty, Święty. 

 

Zabrzmijcie z nami, nieba. 

Bóg nasz niepojęty 

W postaci przyszedł chleba: 

Święty, Święty, Święty. 

 

Powtarzaj, ludzki rodzie, 

Wiarą przeniknięty, 

Na wschodzie i zachodzie: 

Święty, Święty, Święty. 

 

 

Uwielbiam Imię Twoje Panie, 

Wywyższam Cię i daję Ci hołd 

W przedsionku chwały Twej staję,  

Z radością śpiewam Ci pieśń. 

 

Ref.: 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.  
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Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie: 

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi i w niebie. 

 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 

Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy. 

 

Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował 

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. 

 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie. 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. 

Tylko zawsze niech będziem pod skrzydłami Twymi. 

 

 

Czekam na Ciebie Dobry Boże,  

Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.  

Niechaj mi łaska Twa pomoże,  

Chcę czystym sercem przyjąć Cię 

 

Ref.: Przyjdź do mnie Panie, mój Dobry Boże, 

Przyjdź i nie spóźniaj się.  

Przyjdź do mnie Panie,  

przyjdź z łaską swoją,  

Przyjdź i nie spóźniaj się. 
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Wśród licznych trosk i niepokojów,  

kiedy już sił nie starcza nam, 

Karmisz nas Panie swoim Ciałem,  

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 

 

Ref.: Przyjdź do nas Panie, nasz Dobry Boże... 

 

 

Dotknął mnie dziś Pan 

i radość ogromną w sercu mam  

Z tej radości chcę śpiewać  

i klaskać w dłonie swe.  

 

Więc wszyscy razem chwalmy go  

za to że trzyma nas ręką swą  /x2  

 

 

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 dzis ogarnia mnie. 

 

 

Dzielmy się wiarą jak chlebem,  

Dajmy świadectwo nadziei.  

Bóg ofiarował nam siebie  

I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.  

 

Chleba tego nie zabraknie  

Rozmnoży się podczas łamania.  

Potrzeba tylko rąk naszych  

I gotowości dawania.  
6 

U drzwi Twoich stoję, Panie, 

Czekam na Twe zmiłowanie. 

 

Który pod postacią chleba 

Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. 

 

W tej Hostii jest Bóg żywy, 

Choć zakryty, lecz prawdziwy. 

 

W tym Najświętszym Sakramencie 

Z nieba stawa w tym momencie. 

 

Jak wielki cud Bóg uczynił, 

Gdy chleb w Ciało swe przemienił. 

 

A nam pożywać zostawił, 

Ażeby nas przez to zbawił. 

 

Święty, mocny, nieśmiertelny, 

W majestacie swym niezmierny. 

 

Aniołowie się lękają, 

Gdy na Jego twarz patrzają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



Przyjdź z pokłonem ludu Boży,  

przyjdź ze śpiewem Ludu święty. 

Sław Jezusa, swego Zbawcę,  

Wspaniałego Króla chwały. 

 

 

 

Ty wskazałeś drogę do miłości – Ty Panie.  

Ty zmieniłeś Świat swym zmartwychwstaniem  

–  Ty Panie. 

 

Ref.: Panie, tylko Ty jeden wiesz,  

co w mym sercu dzieje się.  

Tylko Ty, Panie, tylko Ty. /2x 

 

Ty oddałeś życie za nas wszystkich –  Ty Panie.  

I dlatego jesteś tak mi bliski –  Ty Panie.   

 

Ref: U Twych stóp cały świat,  

Ty wiesz co czeka nas.  

Tylko Ty Panie tylko Ty. /2x 

 

W moim sercu jesteś w dzień i w nocy – Ty Panie. 

Choć mym oczom jesteś niewidoczny – Ty Panie. 

 

Ref.: Panie, tylko Ty jeden wiesz…. 
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Nikt nie zapala lampy,  

Żeby ją schować pod korcem.  

Skoro Bóg nas światłem darzy  

Trzeba z tym światłem iść w drogę 

 

Odrzućmy zwątpienia i trwogę  

Choć świat się śmieje z proroków  

Musimy świadczyć odważnie  

W służbie ludziom i Bogu. 

 

 

Ref. Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie.  
 

Za to, że dałeś nam wiarę.  

Za to, że dałeś nam miłość. Ref…. 
 

Za to, że dałeś nam siebie. 

Ty nam przebaczasz grzechy. Ref…. 
. 

Ty nam przywracasz życie. 

Za to, że jesteś z nami.  Ref…. 
. 

Tobie śpiewamy z radością. 

Ciebie wielbimy bez końca. Ref…. 

 

 

Gdy wszyscy święci idą do nieba, 

To święty Piotr na saksie rocka gra. 

Małe aniołki stukają stukają w stołki 

A Magdalena śpiewa cza, cza, cza. 
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Gdy Boży Duch wypełnia mnie 

Jak Dawid śpiewać chcę. /x2 

 

Ref.: Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę. /x2  

 

Gdy Boży Duch wypełnia mnie 

Jak Dawid klaskać chcę. /x2 

 

Ref.: Jak Dawid /x3 klaskać chcę. /x2 

 

Gdy Boży Duch wypełnia mnie  

Jak Dawid wielbić chcę. / x2 

 

Ref.: Jak Dawid /x3  wielbić chcę. /x2 

 

Gdy Boży Duch wypełnia mnie  

Jak Dawid skakać chcę. /x2 

 

Ref.: Jak Dawid /x3  skakać chcę. /x2 
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Pójdź do Jezusa, do niebios bram, 

Nim tylko szukaj pociechy tam. 

On cię napoi Krwią swoich ran, 

On Ojciec, Lekarz, Pan. 

 

Ref. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, 

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. 

Przemień, o, Jezu, smutny ten czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 

 

Że z nami jesteś, pozwól to czuć, 

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. 

Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 

 

Ref. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud …. 

 

 

Przygotuję Ci serce me, o, Chryste 

Przygotuję Ci serce niewinne. 

Takie jasne, radosne i czyste. 

Przygotuję Ci serce, o, Chryste. 

 

Przygotuję Ci serce ofiarne. 

Precz odrzucę, co kusi i wabi. 

Przygotuję nadzieją i wiarą. 

Przygotuję Ci serce ofiarą. 

 

Przyozdobię Ci serce miłością, 
Taką wielką, co wszystko zwycięża, 
Abyś wstąpił do niego z radością. 
Przyozdobię Ci serce miłością 
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Pójdźcie błogosławić Pana, 

Wszystka ziemio, niebo całe. 

W jeden dźwięk pieśń nasza zlana 

Niechaj śpiewa Panu chwałę. 

 

Ref.: Bóg Najświętszy, Bóg miłości, 

W Sakramencie utajony, 

Teraz, zawsze i w wieczności 

Niechaj będzie pochwalony. 

 

Pójdźcie, wszystkie serca wierne, 

Wszystkie dusze, które zbawił. 

Oto skarby tak niezmierne 

Dla was Pan Bóg pozostawił. 

 

Ref.: Bóg Najświętszy, Bóg miłości … 

 

Pójdźcie, duchy święte z nieba. 

Oto skryta Boża manna, 

Oto Pan w postaci chleba. 

Zaśpiewajcie Mu: hosanna. 

 

Ref.: Bóg Najświętszy, Bóg miłości … 

 

I Ty także, o, Panienko, 

Coś Jezusa porodziła, 

Z naszą połącz się piosenką, 

By dla Niego milsza była. 

 

Ref.: Bóg Najświętszy, Bóg miłości … 
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Gdy klęczę przed Tobą,  

modlę się i składam hołd.  

Weź  ten dzień, uczyń go Twym 

i we mnie miłość wznieć. 
 

Ave Maria, gratia plena,  

Dminus Tecum, Benedicta Tu. 
 

Wszystko Tobie daję,  

każdy sen i każdą myśl,  

Matko Boga, Matko moja,  

wznieś je przed Pana tron. 
 

Ave Maria, gratia plena,  

Dminus Tecum, Benedicta Tu 

 

 

Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam,  

Wylewam przed Nim prośbę swą, 

O niedoli swojej właśnie Jemu opowiadam,  

Wylewam przed Nim prośbę swą.  
 

Ref.: Panie do Ciebie wołam, Panie Tyś Nadzieją mą,  

Ty jesteś Bogiem moim Ratuj nas.  

Dotknij gór niech zadymią, Zabłyśnij błyskawicą,  

Wypuść strzały swe Ratuj nas. 
 

Panie zaśpiewam Ci nową pieśń,  

Na harfie zagram ją,  

Panie, Tyś Skałą moją, nie zawiodę się,  

Panie, błagam, wysłuchaj mnie. 
 

Ref.: Panie do Ciebie wołam, Panie Tyś Nadzieją mą ... 
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Idzie mój Pan, idzie mój Pan. 

On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2 

 

Mija góry, łaki, lasy,      

By Komunii stał się cud.  

On chce chlebem nas nakarmić,   

By nasycić życia głód.    

 

 

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. 

 

O, Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni 

Zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

Byśmy jedną stali się rodziną. 

 

Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna … 

 

Na ramiona swoje weź, o, Panie, 

Tych, co sami wrócić już nie mogą. 

Niechaj zjednoczenia cud się stanie. 

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 

 

Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, … 
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Pobłogosław, Jezu drogi, 

Tym, co Serce Twe kochają. 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

Za Twe łaski dziękujemy, 

Co nam Serce Twoje dało. 

W dani duszę Ci niesiemy, 

By nas Serce Twe kochało. 

 

Trzykroć święte Serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe. 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę. 

 

Nie opuszczaj nas, o, Panie, 

Odpuść grzesznym liczne winy. 

Daj nam w Serca Twego ranie 

Błogosławieństw zdrój jedyny. 

 

Zostań, słodki Jezu, z nami, 

Świeć nam Serca promieniami. 

Świeć nam słońcem Twej miłości 

Na tej ziemi i w wieczności. 
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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.  

 

Gdy na wzgórzu Golgoty,  

Za nich życie 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. 

 

Ref.: Powiedz ludziom, że kocham ich ..... 
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Jeden jest tylko Pan,     

Tutaj jest Jego dom.  

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie   

I razem chwalmy Go.        

 

Miejsce to wybrał Pan, 

Aby wysłuchać nas, 

Śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, 

Bogu oddajmy cześć. 

 

 

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan  

Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.  

Usta głoszą chwałę Mu  

W ręku Słowa Jego miecz,  

Więc odziani tak idziemy,  

Zdobywając ziemię tę.  

 

Jesteśmy ludem Króla Chwał  

Jego świętym narodem  

Wybranym pokoleniem,  

By objawiać Jego Cześć.  

 

Jesteśmy ludem Króla Chwał  

Jego świętym narodem  

Wielbimy Jezusa,  

On jest Panem całej ziemi tej.  
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Jesteś radością mojego życia, o o o Panie mój /2x 

 

Ref.: Ty jesteś moim Panem/3x 

 

Jesteś miłością mojego życia, o o o Panie mój /2x 

Ref. 

 

Jesteś pokojem mojego życia, o o o Panie mój /2x 

Ref. 

 

 

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 niepojętym w mocy swej.  

W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,  

sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.  

 

W Jego ranach uzdrowienie,  

w Jego śmierci życia dar,  

Jego krew to oczyszczenie  

Jego życie chwałą nam. 

 

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia ...  
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Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba. 

Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. 

Cichy, bez chwały, daje nam się cały. 
 

Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, 

Z miłością, z czułością wiernych sług. 
 

Jezus przychodzi, troski nam osłodzi, 

Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp. 

On nas z ołtarza łaską swą obdarza. 
 

Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana, 

Z miłością, z czułością wiernych sług. 

 

 

Ref. Panie, pragnienia ludzkich serc  

Ty zaspokoisz sam. 

Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, 

Pszeniczny Darze, przyjdź. 
 

Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, 

Tak wzywasz nas, rodzinę swą. Za Tobą chcemy iść. 
 

Ref. Panie, pragnienia … 
 

Z radością więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn. 

Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić Chleb.  
 

Ref. Panie, pragnienia … 
 

Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. 

Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć. 
 

Ref. Panie, pragnienia 
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Nie jestem godzien, Panie, 

Byś w sercu moim był. 

Tyś Królem wszego świata, 

A jam jest marny pył. 

 

Ref.: O, szczęście niepojęte… 

 

Gdy wspomnę na me grzechy, 

Ze żalu płyną łzy, 

Bom serce Twoje zranił. 

O, Jezu, odpuść mi. 

 

Ref.: O, szczęście niepojęte… 
 
 
 

Panie mój przychodzę dziś,  

serce me skruszone przyjm.   

Skłaniam się przed świętym tronem Twym.  

Wznoszę ręce moje wzwyż,  

miłość mą wyznaję Ci. 

Uwielbiam Ciebie w Duchu,  

uwielbiam w prawdzie Cię.  

Życie swe oddaję Tobie,  

uświęć je. 
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Jezus najwyższe Imię 

Nasz Zbawiciel, Książe Pokoju  

Emanuel, 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. 

 

 

Jezu w Hostii utajony, 

Daj mi Serce swoje, daj. 

Tyś mi jeden ulubiony, 

Tyś mojego serca raj. 

 

Wszędzie dobrze mi, o, Panie, 

Choćby krzyż me siły rwał. 

Słodkie ziemskie me wygnanie, 

Byłeś mi sam siebie dał. 

 

Wszystko, wszystko chętnie zniosę, 

Panie, dla miłości Twej, 

Tylko błagam, tylko proszę: 

Ty mnie w Sercu zawsze miej. 
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Jezu, miłości Twej, 

Ukryty w Hostii tej, 

Wielbimy cud, 

Żeś się pokarmem stał, 

Żeś nam swe Serce dał, 

Żeś skarby łaski zlał 

Na wierny lud. 

 

Dla biednych stworzeń Twych, 

Co ostrzem grzechów swych 

Zraniły Cię, 

Włócznią, co w boku tkwi, 

Otwierasz Serca drzwi, 

By w Twojej Boskiej krwi 

Obmyły się. 

 

I w Boskim Sercu tam 

Schronienie dajesz nam, 

O, Jezu mój, 

Aby nas żądłem swym 

Wróg nasz nie dotknął w Nim. 

By się przed piekła złem 

Lud ukrył Twój. 

 

 

Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas. 

Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. 

Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas. 

Jedno serce, jedną duszę stwórz, o, Jezu, w nas. 
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Ref.: Panie, dobry jak chleb,  

bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

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

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.  Ref. 
 

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Ref. 
 

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.  Ref. 
 

Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, 

A w znaku chleba z nami pozostałeś. 

I dla nas zawsze masz otwarte Serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś.   Ref 

 

 

Pan Jezus już się zbliża, 

Już puka do mych drzwi. 

Pobiegnę Go przywitać, 

Z radości serce drży. 
 

Ref.: O, szczęście niepojęte, 

Bóg sam odwiedza mnie. 

O, Jezu, wspomóż laską, 

Bym godnie przyjął Cię. 
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O, niewysłowione szczęście zajaśniało, 

Gdy Słowo Wcielone swe Serce nam dało. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 

Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy? 

Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. 

 

W niebo świat ten cały miłość przemieniła, 

Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. 

 

O, anielskie chóry, o, wybrani Pana, 

Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.. 

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami. 

Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. 

 

 

O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew 

O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew.  

Do Ciebie więc idziemy wciąż, Radosną nucąc pieśń:  

 

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.  /x2 

 

Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, /x2 

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.   Ref.: 

 

To Twoje miłowanie dało wolność nam,  /x2 

Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.    Ref.: 

 

Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na twój szlak,  /x2 

Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.  Ref.: 
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Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić. 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. 

Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu. 

 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, 

Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. 

Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór, 

A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór. 

Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 

Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. 

 

On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. 

Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. 

O, niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, 

Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój. 

Tyś w wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, 

W ołtarzuś się jak w niebie powszednim chlebem stał. 

 

Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć. 

Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść. 

 

 

Jezus jest tu 

Jezus jest tu, Jezus jest tu  

Podnieśmy ręce wielbiąc Jego Imię  

Jezus jest tu.  

 

Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas. Podnieśmy  .… 

Kochajmy Go, Kochajmy Go. Podnieśmy  .… 

Wielbimy Go, Wielbimy Go . Podnieśmy  .… 
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Kiedyś wino i chleb 

Kiedyś wino i chleb  

Teraz Ciało i Krew  

Możesz wierzyć lub nie,  

To naprawdę dzieje się.  

 

Ciągle czekasz na cud,  

Niespokojny Twój Duch,  

A ja przypomnę, że  

W ciszy i przy blasku świec,  

Cud największy dzieje się.  

 

Wypatrujesz co dnia,  

Czekasz na jakiś znak,  

A ja przypomnę, że  

W ciszy i przy blasku świec, 

Cud największy dzieje się.  

 

Kochajmy Pana, bo Serce Jego 

Żąda i pragnie serca naszego. 

Dla nas Mu włócznią boleść zadana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 

 

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, 

Sercu Jezusa złóż dziękczynienie 

I swoje przed Nim zegnij kolana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 

 

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, 

Bo w Jego Serca czystej krynicy 

Czyści się dusza grzechem zmazana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 
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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. /2x  

 

Pomaż maścią leczącą rany me, 

Spraw, by język też przemówić chciał. 

 

Ref.: Puste ręce przynoszę ... 

 

 

Nie umiem dziękować Ci, Panie 

Bo małe są moje słowa. 

Zechciej przyjąć moje milczenie  

I naucz mnie życiem dziękować.  

 

 

Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. 

Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.  

 

Ref: Zstąp Ogniu zstąp, przyjdź oczyść serce me,  

Pragnę być Święty, Tobie oddany Panie.  

Chcę zawsze być Święty, Tobie, mój Mistrzu  

Na zawsze oddany, gotów by służyć Ci.  

 

Oczyść serce me obmyj swoją Krwią, spraw, bym mógł 

być Święty. 

Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów, oczyść 
mnie. 
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