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I. Jutrznia o Najświętszym Sakramencie
WEZWANIE
Przewodniczący: † Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Opracowano:
Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
Na okładce fresk
z Bazyliki Katedralnej Narodzenia
NMP w Sandomierzu

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.
Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
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Jutrznia

Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.

Chwała Ojcu i Synowi,

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †

i Duchowi Świętemu.

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *

Jak była na początku, teraz i zawsze,

jak na pustyni w dniu Massa,

i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza We-

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

zwanie.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.
Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

HYMN
1. Z nieba zstąpiło Słowo Ojca
Nie opuszczając Jego tronu;
Przyszło dokonać swego dzieła
Przed zapadnięciem zmroku życia.
2. Zanim przez ucznia był wydany
Wrogom, co śmierć Mu zadać mieli,
Pan siebie jako pokarm życia
Dał Apostołom przy wieczerzy.

i na wieki wieków. Amen.

3. Dla nich pod dwoma postaciami

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest chlebem żywym.

Zawarł swą Krew i swoje Ciało,
Aby się żywił człowiek cały,
Także dwojaki w swej istocie.
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4. Przez swe wcielenie jest nam bratem,

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

Naszym pokarmem w świętej uczcie,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Ceną okupu przez swą mękę,
Naszą nagrodą, gdy króluje.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

5. Zbawcza Ofiaro, która bramy

Będę Cię wielbił przez całe me życie *

Nieba otwierasz swoim wiernym,

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Daj nam wytrwałość i odwagę
Pośród zmagania z wrogą mocą.
6. Niechaj na wieki będzie chwała
Bogu jednemu w Trzech Osobach,
Który niech życie nieskończone
Da nam w ojczyźnie obiecanej. Amen.
Psalmodia
1 Ant. Lud swój żywiłeś manną, * dałeś mu chleb z nieba. /
Alleluja.

Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

Ant. Lud swój żywiłeś manną, / dałeś mu chleb z nieba. /

i pragnie Ciebie moja dusza.

Alleluja.

Ciało moje tęskni za Tobą, *

2 Ant. Kapłani Pańscy * na każdym miejscu składają Bogu

jak zeschła ziemia łaknąca wody.

ofiarę czystą. / Alleluja.
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Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Niech ziemia błogosławi Pana, *

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

niech Go chwali i wywyższa na wieki.
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Ant. Kapłani Pańscy na każdym miejscu składają Bogu

Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *

ofiarę czystą. / Alleluja.

To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

3 ant. Zwycięzcy dam mannę ukrytą * i nowe imię.
/ Alleluja.
Psalm 149
Radość świętych

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zwycięzcy dam mannę ukrytą / i nowe imię. / Alleluja.

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Czytanie

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,

Ml 1, 11

Od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię
moje między narodami, a na każdym miejscu będzie składana imieniu memu ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie
imię moje między narodami, mówi Pan Zastępów.
Responsorium krótkie

K. Podniosę kielich zbawienia. * Alleluja, alleluja.
W. Podniosę kielich zbawienia. / Alleluja, alleluja.
K. Złożę Panu ofiarę pochwalną.
W. Alleluja, alleluja.

Aby pomścić się na poganach *

K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

i karę wymierzyć narodom,

W. Podniosę kielich zbawienia. / Alleluja, alleluja.

Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
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Pieśń Zachariasza

Ant. Ja jestem chlebem żywym, * który zstąpił z nieba. / Jeśli

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. Alleluja.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ja jestem chlebem żywym, / który zstąpił z nieba. / Jeśli
kto ten chleb spożywa, / będzie żył na wieki. Alleluja
Prośby

Z radością zanośmy nasze błagania do Jezusa Chrystusa,

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

który jest dla nas chlebem życia:

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Chryste, Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza,
Ty na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę,
- naucz nas składać ją w zjednoczeniu z Tobą.
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W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.

W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.

Chryste, Królu pokoju i sprawiedliwości, Ty ofiarowałeś sa-

Ojcze nasz….

mego siebie pod osłoną chleba i wina,
- połącz nas ze sobą jako ofiarę dla Boga.
W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
Chryste, prawdziwy czcicielu Ojca, Twoją czystą ofiarę składa Kościół od wschodu słońca aż do zachodu,
- zjednocz w swoim Ciele tych, których karmisz jednym
chlebem.
W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
Chryste, manno zesłana z nieba, Ty żywisz Kościół Ciałem

i Krwią swoją,
- spraw, abyśmy dzięki mocy tego pokarmu kroczyli drogą
życia.
W: Napełnij nas szczęściem przy Twoim stole.
Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, który stoisz
u drzwi i pukasz,
- przybądź do nas i zasiądź do stołu razem z nami.

K: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam
pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
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II. Nieszpory o Najświętszym Sakramencie
(wersja ludowa)
Wstęp

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu *

wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,

Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała bądź Bogu

czego przepis prawny chciał,

w Trójcy Jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

sam Dwunastu się powierzył,

Jak na początku była, tak i ninie * i na wiek wieków niechaj

i za pokarm z rąk Swych dał.

zawsze słynie.

Słowem, więc Wcielone Słowo

Alleluja.

chleb zamienia w Ciało Swe,
HYMN

Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.
Z Panny czystej narodzony,

wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,

posłan zbawić ludzki ród,

niech dopełni wiara w nas.

gdy po świecie na wsze strony

Bogu Ojcu i Synowi

ziarno słowa rzucił w lud,

hołd po wszystkie nieśmy dni.
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Niech podaje wiek wiekowi hymn

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa *

triumfu, dzięki, czci,

danego nigdy nie cofnie słowa.

a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.
Psalmodia

Ant. 1: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, *
ofiarował chleb i wino.

Ty jesteś Kapłan do końca wieka, *
według obrządku Melchizedeka.
Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, *
w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
Sąd swój rozciągnie po całym świecie *
i nieposłuszne narody zgniecie.

Psalm 110

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym *
swym głosem siądź mi przy boku prawym.
Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi *
dam za podnóżek pod Twoje nogi.
Berło Twej mocy wydam z Syjonu, *
świat cały padnie u Twego tronu.
A Ty używać będziesz praw swoich, *
wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, *
przy Tobie lud Twój w jasności stanie;
Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, *
Ciebie z wnętrzności Moich wydałem.

Pyszną na ziemi głowę poniży, *
która Mu Jego chwały ubliży.
Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, *
dlatego głowę wzniesie na wieki.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, *
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie, *
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Ant. 1: Chrystus, Wieczny Kapłan, na wzór Melchizedeka, *
ofiarował chleb i wino.
Ant. 2: Podniosę kielich zbawienia, *
i złożę ofiarę pochwalną.
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Psalm 111

Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, *
gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.
Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, *
którymi władnie jak Mu się podoba.
Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, *
pełne uwielbień, wiek sprawiedliwości.
Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi *
wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.
Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny, *
karmi i hojnie bogaci lud wierny.
Stateczny w słowie, co raz postanowił *
wiecznymi czasy tego nie odmówił.
Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, *
a ten kraj synom Izraela dany.
Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, *
a zaś słusznością prawa prostowane.
Te się na wieki żadnych lat nie boją, *
bo na słuszności i na prawdzie stoją.
Pan sługi swoje z niewoli wybawił *
i dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości, *
a bojaźń Boża początkiem mądrości.
Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, *
będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, *
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie, *
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Ant. 2: Podniosę kielich zbawienia, *
i złożę ofiarę pochwalną.
Ant. 3: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, *
Ty jesteś Życiem świata.
Psalm 117

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, *
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona *
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu *
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
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Jak od początku była tak i ninie, *
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Ant. 3: Panie, Ty jesteś Drogą, Ty jesteś Prawdą, *
Ty jesteś Życiem świata.
Słowo Boże (1 Kor 11, 23-25)

Magnificat

Ant.: O Święta Uczto, * na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki * duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.
Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, *

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Je-

Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,

zus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczy-

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, *

niwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wyda-

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

ne. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy
wieczerzę, wziął kielich mówiąc: „Ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę!”
Responsorium

K: Nakarmił ich chlebem z nieba – Alleluja, Alleluja.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, *
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą, *
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, *
którego moc przedziwna, święte imię Jego.

W: Nakarmił ich chlebem z nieba – Alleluja, Alleluja.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, *

K: Człowiek spożywał chleb aniołów.

bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

W: Alleluja, Alleluja.
K: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
W: Nakarmił ich chlebem z nieba – Alleluja, Alleluja.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, *
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, *
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
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Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, *
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, *
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, *
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, *
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze niech będzie *
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne
Chryste, Jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów,
daj aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb stają się jednym ciałem,
umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących
w Ciebie.

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa,

Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.

odnawiamy pamięć Jego męki *

Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako

Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej
chwały. Alleluja.
Modlitwy wstawiennicze

Chrystus zaprasza wszystkich ludzi na ucztę, podczas
której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do
Niego nasze błagania:
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować Eucharystyczną Wieczerzę na Twoją pamiątkę,
niech ona będzie źródłem życia dla Twojego Kościoła.

lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania,
przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, spraw aby
ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział
w Twoim zmartwychwstaniu.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
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Ojcze nasz
Modlitwa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam
pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte
tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen

II. Nieszpory o Najświętszym Sakramencie
(wersja brewiarzowa)

K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
W: Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. *
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. Alleluja
HYMN
Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.
Z Panny czystej narodzony,
Posłan zbawić ludzki ród,
Gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.
W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
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sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.
Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.
Psalmodia

1 Ant.: Chrystus Pan, * wiekuisty Kapłan na wzór
Melchizedeka, / złożył w ofierze Ciało i Krew swoją.

Psalm 110,1-5.7

Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
1 Ant.: Chrystus Pan, * wiekuisty Kapłan na wzór
Melchizedeka, / złożył w ofierze Ciało i Krew swoją
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2 Ant.: Podniosę kielich zbawienia * i złożę ofiarę pochwalną.
Ps 116 B

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,

W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
2 Ant.: Podniosę kielich zbawienia * i złożę ofiarę pochwalną.
3 Ant.: Panie, Ty jesteś drogą, * Ty jesteś prawdą, / Ty jesteś
życiem świata.
Pieśń Ap 19, 1c-2a.5b.7

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
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(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.

ne. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy
wieczerzę, wziął kielich mówiąc: „Ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę!”
Responsorium

K: Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. *
Alleluja, alleluja.
W: Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. *
Alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

K: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, będzie żył na
wieki.

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

K: Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.

3 Ant.: Panie, Ty jesteś drogą, * Ty jesteś prawdą, / Ty jesteś
życiem świata.

Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki *
Duszę napełniamy łaską
i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Alleluja.

Słowo Boże (1 Kor 11, 23-25)

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wyda-

W: Alleluja, Alleluja.

W: Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest napojem. *
Alleluja, alleluja.
Magnificat
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Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.: O Święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa,
odnawiamy pamięć Jego męki *
duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej
chwały. Alleluja.
Modlitwy wstawiennicze

Chrystus zaprasza wszystkich ludzi na ucztę, podczas
której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do
Niego nasze błagania:
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować Eucharystyczną Wieczerzę na Twoją pamiątkę,
niech ona będzie źródłem życia dla Twojego Kościoła.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów,
daj aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb stają się jednym ciałem,
umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie.
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Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako
lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania,
przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz,
spraw aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata,
mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu.
Chryste, Chlebie z nieba, daj nam życie wieczne.
Ojcze nasz
Modlitwa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam
pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte
tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków. Amen

III. Hymn Eucharystyczny Diecezji
Sandomierskiej
1. Chrystusowi cześć i chwała!
Wszyscy nieśmy Mu hołd swój.
Sandomierska Ziemio cała wołaj:
Chrystus, Pan, Bóg mój.
Ten co się na śmierć krzyżową
za nas poprowadzić dał,
dziś króluje nam na nowo
i ofiarą nam się stał.
2. Jezusowi cześć i chwała,
On nasz Ojciec, On nasz Bóg.
Dzisiaj miłość spotężniała,
dziś padamy do Twych stóp.
Serca w darze Ci niesiemy,
przysięgamy wierność Ci.
W Twojej łasce wytrwać chcemy
aż do końca naszych dni.
3. Chrystusowi cześć i chwała
hymn serdeczny niechaj brzmi.
Dziś diecezja nasza cała,
składa smutki, składa łzy.
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Pobłogosław Hostio biała
nasze prace i nasz trud.
Tyś potężna chociaż mała
pobłogosław wierny lud.
4. Jezus Panem! Jezus Królem!
Sandomierski słyszy gród.
Krwią zbroczone niegdyś wzgórze,
pieśń praojców nuci wciąż.
Twe Oblicze pełne blasku,
siłę da, zwycięstwa moc,
króluj, władaj nami zawsze,
Panem bądź dla Twoich sług.

IV. Pieśni na wystawienie Najświętszego
Sakramentu
1. O zbawcza Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram:
Bój srogi nęka wiernych Ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam.
2. Jednemu w Trójcy, Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas,
Niech On wieczystym życiem swym
W ojczyźnie rajskiej darzy nas! Amen.
1. Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię,
I prosimy Cię w pokorze,
Pobłogosław nas, o Boże,
Jezu w Hostii tej, Jezu w Hostii tej utajony!
2. W szarym życia dniu przychodzimy tu
Po pociechę i poradę,
A Ty łaską i przykładem
chciej umocnić nas, chciej umocnić nas,
Dobry Jezu!
1. Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy
wraz; niech przed Nowym Testamentem starych praw
ustąpi czas; co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara
w nas.

42

43

2. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni;

Chwała i dziękczynienie,

niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci;

bądź w każdym momencie,

a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

Jezusowi w Najświętszym

Amen.

Boskim Sakramencie.

1. W Sakramencie utajony
Zbawicielu, nasz Panie!
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie:

Ile minut w godzinie,
a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon,
Jezu ma miłości. (3 x)

Bądźże od nas pochwalony

Niechaj będzie pochwalony,

Przez nabożne śpiewanie.

od nas wszystkich uwielbiony,

2. W majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy;
Pobłogosław lud Twój wierny,

Przenajświętszy Sakrament,
ten niebieski testament. (3 x)
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament te-

Pokornie Cię błagamy;

raz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (3 x)

Zbaw nas, Jezu Miłosierny,

Wielbię Ciebie w każdym momencie,

Jako w Tobie ufamy.
3. Chwała Tobie w tej świętości
Na wiek wieków niech słynie;
Tyś ją dla nas w swej miłości
ustanowił jedynie;

o żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie. (3 x)
Akty uwielbienia (K: - Kapłan, W: - Wierni)
1. K.: Niech będzie Bóg uwielbiony, W.: Niech będzie Bóg
uwielbiony.

A po śmierci z Twej dobroci

2. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg

Niech nas niebo nie minie.

i prawdziwy Człowiek.
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V. Pieśni Eucharystyczne

3. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
4. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.

1

5. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sa-

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,

kramencie Ołtarza.

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

6. Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa.

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

7. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
8. Niech będzie pochwalona Bogurodzica Najświętsza Panna Maryja.
9. Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
10. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
11. Niech będzie pochwalone imię Maryi Dziewicy i Matki.
12. Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty
Oblubieniec.
13. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach
i w swoich świętych.

Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi,

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!
6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie,
przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!
8. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!
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9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!

5. On, który swą moc objawia,

Już Cię kocham szczerze, jak serce może!

gdy wyniosłość serc uniża,

2

każdy zamiar może zburzyć,

Refren: Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję,
wszystką radość życia mego. Ref.
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,

który pychą Mu ubliża. Ref.
6. W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego. Ref.
7. On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie,
obietnicy swej nie złamał. Ref.

by mnie odtąd wszyscy ludzie

3

mogli zwać Błogosławioną. Ref.

1. Chwal, Syjonie, Zbawiciela,

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty. Ref.
4. On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny. Ref.

Chwal hymnami wśród wesela
Wodza i Pasterza rzesz!
Ile zdołasz, sław Go śmiało,
Bo przewyższa wszystko chwałą,
Co wyśpiewać pieśnią chcesz!
2. Chwały przedmiot nad podziwy,
Chleb żyjących pokarm żywy,
Dzisiaj się przedkłada nam!
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Chleb ten za wieczerzy stołem

4

Chrystus, łamiąc z braćmi społem,

1. Chwalmy niewysłowiony

Apostołom dał go sam!
3. Co Pan czynił przy Wieczerzy,
Wskazał, że i nam należy
Spełniać dla pamięci Nań!
Pouczeni tą ustawą,
Chleb i wino na bezkrwawą
Odkupienia święcim dań!
4. Dogmat dan jest do wierzenia,
Że się w Ciało chleb przemienia,
Wino zaś w Najświętszą Krew!
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,
Serca żywa krzepi wiara,

Sakrament uwielbiony,
który Jezus tu zostawił,
nam dla obrony.
2. Ta Krew Jego i Ciało
dobrem wielkim się stało;
gdy Go godnie przyjmujemy,
da łask niemało.
3. Niech Cię uczci lud wierny,
Boże pociech niezmierny!
W czasie głodu, moru, wojny
bądź miłosierny.

Porządkowi rzeczy wbrew!

4. Pobłogosław, gdy Ciebie

5. Pod odmiennych szat figurą

ulecz, ratuj, broń i zasil

W znakach różny, nie naturą,
Kryje się tajemnic dziw!
Ciało strawą, Krew napojem,
W obu znakach, z Bóstwem Swojem
Chrystus cały mieszka żyw!

prosim, najświętszy Chlebie;
w każdej potrzebie.
5. Rozum, wolę dajemy,
serca ofiarujemy;
o nasz Jezu, Zbawicielu,
kochać Cię chcemy!
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5

2. Idzie, idzie Bóg łaskawy,

1. Cóż Ci, Jezu, damy

Idzie Twórca wszego Prawy.

za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy
korne dziękczynienie.

3. Idzie, idzie Król przemożny,
Idzie Pan wielce wielmożny.

Refren: Panie nasz, króluj nam!

4. Idzie, idzie Światłość wieczna,

Boże nasz, króluj nam!

Idzie ku nam Moc przedwieczna.

Poprzez wieczny czas *
króluj, Jezu, nam!
2. W Serca Twego ranie,
o serc naszych Królu,

5. Idziesz, idziesz miły Panie;
A gdzie Twój majestat stanie,
Ref. Niechaj tam, stanąwszy kołem,

pokój i wytrwanie,

Na wiek wieków bijem czołem!

ukojenie w bólu. Ref.

7

3. Ty nas wspieraj w znoju,
strzeż przez życie całe,
byśmy w serc pokoju
Twą wielbili chwałę. Ref.

6
1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy,
Idzie Sędzia sprawiedliwy:
Ref. Stańmy wszyscy pięknym kołem
I uderzmy przed nim czołem!

1. 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:
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To Ten, przed Którym światło

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

pali się w dzień i w noc.

Zabłąkane owce, które giną,

On moim szczęściem w życiu,

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

On światłem w zgonu dzień.

Byśmy jedną stali się rodziną.

Zwycięża mroki grzechu,
rozprasza śmierci cień.

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!

3. Ja wiem, kogo miłuję

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

nad wszelki świata dar,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Tego, co karmi duszę,

9

Ciałem i Krwią swych ran:
To Król nad wszystkie króle,
wielki i dobry Pan,
Co karmi dusze głodne
Ciałem i Krwią swych ran.

8
1. 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 łączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

1. Jezu drogi, Tyś miłością,
przyjdź, daj Siebie nam!
Duszy mojej Tyś ufnością,
króluj w niej Ty sam.
Ref.: Jezu, Jezu przyjdź do duszy mej.
Obdarz ją łaskami Twymi
i bądź Królem jej.
2. Choć mnie brudzą grzechu cienie,
Ty mi Siebie daj.
Duszę moją łaski tchnieniem,
przemień w cichy raj.
3. Dodaj siły w życia znoju,
usuń zwątpień noc
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i zachowaj nas w pokoju,

Chroń od złego duszę mą;

sercom daj Twą moc.

Niech na wieki będzie Twą.

10

11

1. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź,

1. Jezu, miłości Twej,
Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud,
Żeś się pokarmem stał,
Żeś nam swe Ciało dał,
Żeś skarby łaski zlał,

ach, do serca mego wnijdź!
Przyjacielu czystych dusz,
niech się z Tobą złączę już.

2. Serce się ku Tobie rwie;
Żyć bez Ciebie, Panie, źle!
Pragnę, wzdycham, Jezu mój;
w Tobie słodycz, życia zdrój.
3. Żadna rozkosz w świecie tym
Nie ma miejsca w sercu mym;
Tylko miłość, Jezu, Twa
Błogi pokój sercu da.
4. Choć niegodny sługa Twój,
Byś majestat zniżył swój,
Uzdrów słowem duszę mą;
Niech się zbudzi z grzechu snu.
5. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię;
Niech Twym dzieckiem stanę się.

Na wierny lud
2. 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.
3. 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.
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4. Twe Serce tronem łask,

3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę,

I miłosierdzia blask

Panie, dla miłości Twej,

W Nim świeci się.

Tylko błagam, tylko proszę:

Panie, Ty widzisz sam,

Ty mnie w Sercu zawsze miej.

Jak bardzo ciężko nam,

13

Więc grzesznym pozwól tam
Przytulić się.
5. O Jezu, Zbawco nasz,
Co nędzę naszą znasz,
Grzeszników zbaw,
By święte życie wieść,
A potem Tobie cześć
W niebiosach mogli nieść,
O Jezu, spraw!

12
1. Jezu, w Hostii utajony,
Daj mi serce Twoje, daj.

1. 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!

Tyś mi jeden ulubiony,

2. Tu Mu ciągle „hosanna”

Tyś mojego serca raj.

śpiewa anielski chór,

2. Wszędzie dobrze mi, o Panie,
choćby krzyż me siły rwał,
słodkie ziemskie me wygnanie,
byleś mi sam siebie dał.

A ta cześć nieustanna,
to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie
Jego rozkosze są;
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Niechże z Nim przebywanie

On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę;

będzie radością mą!

w nas nadzieję zmartwychwstania wlał. Ref.

On wie, co udręczenie,
On zna, co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie,
bo serce z bólu drży.
3. O Niebo mojej duszy,
najsłodszy Jezu mój,
Dla mnie, wśród ziemskiej suszy
Tyś szczęścia pełen zdrój.
Tyś w Wieczerniku siebie

2. On prowadzi nas do nowej ziemi,
gdzie nie będzie cierpień ani łez.
Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, wiedzie tam,
gdzie wieczne szczęście jest. Ref.
3. Więc dziękujmy Jemu z całej duszy,
że się dla nas w małej Hostii skrył.
Niech ta miłość serca nasze wzruszy,
byśmy Go kochali z wszystkich sił! Ref.

raz tylko uczniom dał,

15

w ołtarzu się, jak w niebie,

1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,

powszednim chlebem stał.

Którego niebo objąć nie może;

Chciałbym tu być aniołem,

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością

co śpiewa ciągle cześć,

Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Z rozpromienionym czołem
Tobie swe serce nieść.

14
Ref.: Jezusowi cześć i chwała za miłości cud.
Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud.
1. On nam wskazał nieomylną drogę,
On za owce swoje życie dał.

2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
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Za swoje łaski tu wyświadczone,

I twoje przed Nim zegnij kolana.

Odbieraj od nas serca skruszone.

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

4. Przed tronem Twoim serca składamy,

3. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,

Oto pokornie wszyscy wołamy:

Zmyć grzechów zmazy w czystej krynicy.

„Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,

Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.

Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

5. Przed oczy Twoje nędzę stawiamy,

4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,

Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy.

obmyte we łzach, w pokuty skrusze;

Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną,

już niewinności szata wam dana.

Bądź i obroną zawsze skuteczną.

Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,

17

W tym Sakramencie niech Cię wielbimy.
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas Panie”.

16
1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego,
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią rana zadana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,

1. O mój Jezu w Hostii skryty,
na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.
Ty, co rządzisz całym światem,
me zbawienie w ręku masz;
tu, przed Twoim majestatem,
aniołowie kryją twarz.
2. O światłości przysłoniona,
rzuć mi Twój promienny blask.
O dobroci nieskończona,
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otwórz dla nas skarby łask.

2. Nie jestem godzien, Panie,

Chlebie życia przeobfity,

byś w sercu moim był.

nasyć duszy mojej głód.

Tyś Królem wszego świata,

Boski ogniu tu zakryty,

a jam jest marny pył. Ref.

rozgrzej serca mego chłód.

3. Gdy wspomnę na me grzechy,

3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem,

to z żalu płyną łzy,

ustrzeż mnie od zgubnych dróg.

* Bom Serce Twoje zranił,

Bądź mi siłą i weselem,

o Jezu, odpuść mi! Ref.

boś w tej Hostii żywy Bóg.
Dla miłości Matki Twojej
racz wysłuchać prośbę mą:
bądź miłością duszy mojej,
nie gardź moją cichą łzą.

18
1. 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,

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
jak Ty kochałeś mnie.
Przyjm serce me oziębłe,
a daj mi Serce Twe! Ref.

19
Ref.: 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.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.

o Jezu, wspomóż łaską,

Niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa. Ref.

bym godnie przyjął Cię.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb.
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. Ref.
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4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak,

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,

z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. Ref.

byśmy do nieba w drodze nie ustali,

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. Ref.
6. Nakarmieni Chlebem żywym wznieśmy Panu pieśń.
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. Ref.
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1. Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba;
choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg.
Cichy, bez chwały, daje nam się cały.
Refren: Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana,
z miłością, z czułością wiernych sług!
2. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi;
więc bieżmy, więc śpieszmy do Jego stóp.
On nas z ołtarza łaską swą obdarza. Ref.
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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 stał się manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ref.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. Ref.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. Ref.
4. 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.

22
Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc
Ty zaspokoisz sam.
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź!
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1. Jak pasterz woła owce swe

3. Kto Mnie wyzna przed ludźmi,

i znają jego głos,

i Ja go wyznam przed Ojcem.

tak wzywasz nas, rodzinę swą,

Oto Ja jestem z wami,

za Tobą chcemy iść! Ref.

aż do skończenia świata. Ref.

2. Z radością więc śpiewamy Ci
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ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram,
w Nim tylko szukaj pociechy tam.

niebieski dzielić Chleb. Ref.

On Cię napoi Krwią swoich ran,

3. Ty, Panie, dajesz siebie nam,

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

by naszym życiem być.
Jak braciom służyć, naucz, jak
miłością, prawdą żyć. Ref.
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Ref.: Panie, umocnij wiarę naszą.
1. Tak Bóg świat umiłował,
że zesłał nam swojego Syna.
Każdy, kto w Niego wierzy,
będzie miał życie wieczne. Ref.
2. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię,
nauczajcie wszystkie narody.
Kto uwierzy i chrzest przyjmie,
otrzyma zbawienie. Ref.

On Ojciec, Lekarz, Pan.
słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud!
Przemień o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
nadzieję naszą omdlałą wzbudź.
Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas,
o Jezu, pociesz nas. Ref.
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
znaleźć ochłodę, męstwo i wzór,
w Tobie, o Jezu mój. Ref.
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2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się, pokorni! Wspól-

1. Pójdźcie błogosławić Pana,

nie ze mną chwalcie Pana, sławmy imię Jego! Ref.

wszystka ziemio, niebo całe!
W jeden dźwięk pieśń nasza zlana
niechaj śpiewa Panu chwałę!

3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać i od
wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić. Ref.

Ref.: Bóg Najświętszy, Bóg miłości,

4. Cieszcie się widokiem Jego, On was nie zawiedzie; Pan

w Sakramencie utajony,

usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisków. Ref.

teraz, zawsze i w wieczności
niechaj będzie pochwalony.
2. Pójdźcie, wszystkie serca wierne,
wszystkie dusze, które zbawił;
oto skarby tak niezmierne
dla was Pan Bóg pozostawił. Ref.
3. Pójdźcie, duchy święte z nieba,

5. Tych, co Pana się lękają, anioł Pański broni, by ich wyrwać z ręki wroga, szańcem ich osłoni. Ref.
6. Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry!
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony! Ref.
7. Z czcią i lękiem służcie Panu, święty Ludu Boży,
Bo nie zazna niedostatku, kto się boi Pana. Ref.

oto skryta Boża manna;

8. W nędzy znajdą się bogacze, będą łaknąć chleba;

oto Pan w postaci chleba;

Ci zaś, co szukają Pana, obfitować będą. Ref.

zaśpiewajcie Mu „hosanna”. Ref.
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Ref.: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności,
na mych ustach chwała Jego nieustannie gości. Ref.

Ref.: To Ty, o Panie, Chlebie nasz,
Ty wieczne życie masz.
Toś Ty, o Panie, złączył lud
przez zmartwychwstania cud.
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1. Wziął Jezus chleb, połamał go
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i podał uczniom swym:

1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,

„Przyjmijcie, pożywajcie wraz,
to moje Ciało jest”. Ref.
2. I kielich z winem Jezus wziął
tej nocy pełnej zdrad:
„ta moja Krew obmyje was,

na wieczne czasy niech nie ustanie!
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi
pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej wielmożności

więc pijcie ze Mną wraz”. Ref.

za ten dar zacny, Twej wszechmocności;

3. Jam jest ten Chleb, co życie da,

4. Żeś się darował nam nic niegodnym

wystarczy wierzyć Mi
i Ja go wskrzeszę w owym dniu,
kiedy powrócę znów. Ref.
4. Przyszedłem zbawić biedny lud,
nie będę sądził was,
to Ojciec Mój ten spełnił cud
w on czas, gdy posłał Mnie. Ref.
5. Nadchodzi oto nowy czas

w tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać w takiej postaci,
nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
6. Ciało Twe Święte, co krzyżowali,
i Krew najświętszą, którą przelali.
7. Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej chwały,
użyłeś wiele nędzy niemałej.

w krainie życia dusz,

8. Dałeś się potem z wielkiej miłości

Bóg sam zgromadzi wszystkich nas,

na męki srogie bez wszej litości.

zamieszka z nami już. Ref.

9. Wstępując potem do chwały wiecznej,
zostawiłeś nam ten to dar zacny.
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10. Na co my patrząc w tym Sakramencie,

7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,

z pociechą wielką serce nam rośnie.

w majestacie swym niezmierny!

11. Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,

8. Aniołowie się lękają,

przed Twą światłością nisko padamy.

gdy na Jego twarz patrzają.

12. Użycz nam łaski, wszechmocny Boże,

9. Wszyscy niebiescy duchowie

bez Twej pomocy człek nic nie może.

lękają się i królowie;
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10. Niebo, ziemia ani morze

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie.
2. Który pod postacią chleba
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie
z nieba stawa w tym momencie.

pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. Żaden z wojska anielskiego
nie dostąpi nigdy tego.
12. Czego człowiek dostępuje,
Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. Jam nie godzien, Panie, tego,
abyś wszedł do serca mego;
14. Rzeknij tylko słowo swoje,

5. Jak wielki cud Bóg uczynił,

a tym zbawisz duszę moją.

gdy chleb w Ciało swe przemienił.

15. Kłaniam się Tobie samemu,

6. A nam pożywać zostawił,

bądź miłościw mnie grzesznemu.

ażeby nas przez to zbawił.

16. Niechaj żyję z Tobą, Panem,
aż na wieki wieków. Amen.
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30

2. Witaj, Krynico wszystkiego dobrego,

1. Upadnij na kolana,

gdy bowiem w sobie masz Boga samego,

ludu czcią przejęty;
uwielbiaj swego Pana:
„Święty, Święty, Święty!”.
2. Zabrzmijcie z nami, nieba;
Bóg nasz niepojęty
w postaci przyszedł chleba:
„Święty, Święty, Święty!”.
3. Powtarzaj, ludzki rodzie,
wiarą przeniknięty,
na wschodzie i zachodzie:
„Święty, Święty, Święty!”.
4. Pan wieczny zawsze, wszędzie,
ku nam łaską zdjęty,

znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności
niesiesz godności.
3. Witaj, z niebiosów Manno padająca,
rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca:
wszystko na świecie co tylko smakuje,
w tym się znajduje.
4. Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego:
kto Cię skosztuje śmierci się nie boi,
choć nad nim stoi.
5. Witaj, jedyna serc ludzkich radości,
witaj, strapionych wszelka łaskawości:
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają,

niech wiecznie wielbion będzie:

k’Tobie wołają.

„Święty, Święty, Święty!”
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1. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało,

1. Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony

któreś na krzyżu sromotnie wisiało,

nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
witaj, Napoju zupełnie gaszący
umysł pragnący.

za nasze winy, Synu jedyny
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.
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2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,

2. W majestacie swym niezmierny,

w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;

Tobie my się kłaniamy;

żebrzem litości i Twej miłości,

pobłogosław lud Twój wierny,

byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,

pokornie Cię błagamy;

pohamować raczył.

zbaw nas, Jezu Miłosierny,

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,

jako w Tobie ufamy.

nie racz pogardzać prośbami naszymi;

3. Chwała Tobie w tej świętości

zgrom hardych siły, daj pokój miły,

na wiek wieków niech słynie;

wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady

Tyś ją dla nas w swej miłości

pośród ludu swego.

ustanowił jedynie;

4. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,
ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie!
Niech z Ciała Twego Przenajświętszego
posiłek mamy i oglądamy
Ciebie łaskawego.

33
1. W Sakramencie utajony

a po śmierci z Twej dobroci
niech nas niebo nie minie.

34
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej;
wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe;
o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Zbawicielu, nasz Panie!

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;

Z Panny czystej narodzony,

kto się im poddaje, temu wiary brak;

duszy naszej kochanie:

ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

bądźże od nas pochwalony

że w postaci Chleba utaiłeś się.

przez nabożne śpiewanie.
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3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas;

35

tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz;

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,

lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie życia, życiem swym darzący nas,
spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mię Krwią swoją, która wszystkich nas
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;
niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

pod przymiotami ukryty chleba,
zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się Jego dzieciom powodzi.
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
przed twoim Bogiem zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem;
On twoim Ojcem, On Przyjacielem.
3. Nie dosyć było to dla człowieka,
że na ołtarzu co dzień Go czeka:
Sam ludu Swego odwiedza ściany,
bo pragnie bawić między ziemiany.
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi,
którędy Pańskie iść będą nogi!
I okrzyknijcie na wszystkie strony:
„Pośród nas idzie Błogosławiony!”.
5. On winy nasze przebaczać lubi,
Jego się wsparciem nasz naród chlubi,
w domu i w polu daje nam dary,
serc tylko naszych żąda ofiary.
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VI. Piosenki religijne

6. Niesiemy Ci je, Boże, niesiemy!
Dawaj nam łaski, sercać dajemy,
i tej zamiany między stronami
niebo i ziemia będą świadkami.

36
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!
Ty, Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

37
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 moją jest /mą.

38
Ref. Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem,
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.
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1. Przemień mnie w siebie,

40

bym jak Ty stał się chlebem./ x2

Ref. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,

Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom./ x2

39
1. Chwalę Ciebie Panie /2x
i uwielbiam, /2x
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe./2x
Ref.: Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt./2x
2. Jesteś mą nadzieją, /2x
wiarą, życiem /2x
Daj mi poznać Swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już./2x
3. Jesteś świata Panem /2x
i Opoką /2x
W Tobie składam troski swoje
Tobie daje serce swe. /2x

Za dary nieskończone wielbimy Cię.
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
1. Chwalimy Cię Wszechmocny
za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.
2. Przebacz, żeś hojny i wierny
Uwolnij z więzów grzechu
Byśmy się odmienili
Przez Tajemnice Najświętsze.
3. Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych
Ocal Dobry Pasterzu owce na swojej łące
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
I wzmacniasz już na zawsze Siebie dając nam Panie.
4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd
Anioł Twój miły
Oczyści i uleczy nasze serca i ciała
Powiedzie za sprawą tajemnicy
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na same szczyty nieba

Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia.

A tu, na ziemi ratuje obrona Twoja potężna.

Twoja miłość sprawia, że

5. Spraw to Ojcze Wszechmocny
w dobroci swej niezmiernej
Byśmy się stali jedno

nieskończenie dobry święty Duch,
ogarnia mnie.

43

Z Tobą, Chrystusem i Duchem

Jezu ufam Tobie /3

Ty, coś w Trójcy jedyny.

44

41

1. Jezus jest tu,

Jesteś Królem,

Jezus jest tu.

jesteś Królem,
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x

42
Jesteś blisko mnie tęsknie za duchem Twym.
Kocham kroki Twe,
wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak, ciepły wiatr,
otwieram się i czuje znów, że:
Twoja miłość, jak ciepły deszcz.

O, wznieśmy ręce,
Wielbiąc Jego Imię:
Jezus jest tu.
2. Pan jest wśród nas,
Pan jest wśród nas.
O, wznieśmy ręce,
Wielbiąc Jego Imię:
Pan jest wśród nas.
3. Bóg kocha nas,
Bóg kocha nas.
O, wznieśmy ręce,
Wielbiąc Jego Imię:
Bóg kocha nas.
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45

Ja jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba.

Jezu mój Jezu,

Jeśli kto ten Chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Dziś do Ciebie mówić chcę.

49

Ty mi dajesz swojego Ducha,

Ref.: Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi,

Uwielbiam Cię.

prosi, byś był światłem,

46

byś na drodze do Królestwa

Jezus, najwyższe Imię,

wzmacniał serca swoim Ciałem.

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,

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.

królów Król i panów Pan.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy,

47

i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.

Kocham Ciebie Jezu
Wznoszę ręce dając cześć

Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

Całym światem jesteś mi

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,

Uwielbiam Twoje imię Panie...

bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.

/Panie Mój/

Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,

48

z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije,
Trwa we Mnie, a Ja w nim, będzie żył na wieki.
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50

2. Chcę Cię wywyższać, Panie mój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

I błogosławić Twe imię,

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce

Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.

Obmyj mnie i uświęć mnie

53

Uwielbienia niech popłynie pieśń. (2x)

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

51
Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem,
Nie jestem sam.
W Nim moja siła
Nie jestem sam.

52
1. Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata,
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój /2x
Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz /2x

Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

54
Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
przyjdź ze śpiewem ludu święty.
Sław Jezusa, swego Zbawcę,
wspaniałego Króla Chwały.

55
1. 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.

90

91

2. Połamany chleb pokoju,
Twym mieszkaniem Panie jestem,
Ty przygarniesz mnie do siebie

57

Swoim Boskim gestem. Ref.

Patrzeć w swoją twarz i rozpoznać wolę Twą,

Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój,
Tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi,

3. Tajemnicą mnie przenikasz
I okrywasz swoim cieniem,
Z głębi nocy błysk nadziei

Tak pragnę wielbić Cię.

Tli się Twym Imieniem Ref.

A ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść.

56

58

1. Święty, święty, święty, święty,

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:

Święty, święty, Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce,
uwielbiając miłość Twą,

Chwała Barankowi! /x2

Święty, święty, święty, święty

Alleluja! (Alleluja!)

2. Dobry Ojcze...
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem...

Alleluja!

3. Drogi Jezu...
Swoją Krwią nas odkupiłeś...
4. Duchu Święty...
Przyjdź napełnij nas na nowo...
5. Święty...
6. Alleluja...

Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń,
Ramiona polnych drzew niosą Tobie cześć,

Ref.:
Alleluja! (Alleluja!)

Chwała i cześć! /x2

59
Uwielbiajcie Pana
ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana
przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
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U Jego stóp padnie wróg,

z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat

Bo On Bóg nie zwyciężony.

i nic złego mnie nie spotka.

Niepojęty w swej mądrości,
Święty, święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio,
Chwalcie wszystkie świata strony.

60
1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn
miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
tam przygarniesz mnie do Siebie.
2. Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg
Tyś jest moją drogą najpiękniejszą z dróg
Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie
boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie
nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz
bo Ty Panie jesteś ze mną.
3. Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża zło
moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń

4. Tobie, Boże Ojcze wiarę swoją dam,
W Tobie Synu Boży ufność swoją mam,
Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp,
I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb,
Duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar,
Daj mi stać się Bożą rolą.
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