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na Msze Święte

Przybądź Święty Niepojęty

Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach
Duchu Miłości przemieniaj nas
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj
Duchu Nadziei umacniaj nas

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego
Daj soli smak i światłu blask
Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego
Osłaniaj je, strzeż jego bram

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen

Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba
Wszak Dobry ją obiecał nam
Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba
Najświętsze tchnienie wołaj w nas

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen

Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen

Niechaj Cię Panie

Niechaj Cię Panie wielbią wszystkie Twoje dzieła
I święci Twoi niech Cię błogosławią
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
I niech głoszą Twoją potęgę



Kto spożywa moje Ciało

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
Trwa we Mnie, a Ja w nim będzie żył na wieki.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.

Witaj pokarmie

1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Witaj napoju zupełnie gaszący
Umysł pragnący

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności

3. Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się najduje

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
K'Tobie wołają

Karmisz mnie do syta

Karmisz mnie do syta
Twą miłością Ojcze
Karmisz mnie do syta
bym nie ustał w drodze



Niech cała ziemia

Niech cała ziemia, cała ziemia, 
cała ziemia, Panu odda cześć! /

Chwalę o poranku, chwalę Cię o zmroku,
Chwalę Cię, gdy mi przybywa lat,
Chwalę Cię w radościach, chwalę Cię w zmartwieniach,
Chwalę całym sercem w każdy czas.
Gdybyśmy mogli poznać tę potężną moc miłości Twej,
Na wieki byśmy już wielbili Cię.

Niech cała ziemia, cała ziemia, 
cała ziemia, Panu odda cześć! /

Chwalą Cię niebiosa razem z aniołami
Pragną nieustannie wielbić Cię.
Ziemia też Cię chwali razem ze stworzeniem
Wśród narodów głoszą imię Twe.
Gdybyśmy mogli poznać tę potężną moc miłości Twej,
Na wieki byśmy już wielbili Cię.

Kalasancjuszu

Żył raz człowiek, choć to było dawno temu
Żył raz człowiek, który szukał Boga wciąż
Żył raz człowiek, który umiał dostrzec w dzieciach wielkich ludzi
Zdolnych stworzyć nowy świat

San Jose de Calasanz, San Jose de Calasanz,
supiste dar tu vida por los demás.
San Jose de Calasanz, San Jose de Calasanz,
supiste dar tu vida por los demás.
Ensenandoles a Amar.

Byłeś ojcem, komu ojca było trzeba,
byłeś bratem dla tych, którzy nie mieli braci.
Przyjacielem dla tych, którym w całym wielkim świecie,
nikt nie chciał być przyjacielem.

San Jose de Calasanz, San Jose de Calasanz,
supiste dar tu vida por los demás.
San Jose de Calasanz, San Jose de Calasanz,
supiste dar tu vida por los demás.
Ensenandoles a Amar



Marana Tha

Marana tha, Marana tha!
Marana tha, Marana tha!
Marana tha, Marana tha!
Marana tha, Marana tha!

Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów x2

Bo Chrystus Jezus skałą serca mego
Odsunął kamień, serce z ciała dał mi swego
By nas na nowo zrodzić, wstąpił w niebo
Aby świętego Ducha zesłać nam, dlatego...

Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów x2

Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie
Zrodzeni w ogniu z Ducha życiem rozgłaszajcie
Że tego któregośmy krzyżowali
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął stąd

Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów x2

Idźcie i głoście Syna Boga Panem
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie
Królestwa Jego, niechaj przyjdzie, przyzywajcie!

Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów



Wspaniały Dawco Miłości

Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
radość i szczęście, trudy i znoje,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

O Panie Ty nam dajesz

1. 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
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas

2. Przez dar Twojego chleba Boże Ojcze nasz
Przez dar Twojego chleba Boże Ojcze nasz
Rodzinę bratnią czynisz z nas
Miłować uczysz nas
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam
To Twoje miłowanie dało wolność nam
Chwalimy święte imię Twe
Jak uczyłeś nas
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas



Chrystus Pan karmi nas

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę Jedynego.
Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba  na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie  mogli zwać Błogosławioną.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  w swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Najwyższy  On sam jeden zawsze święty.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

4. On który przez pokolenia  pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy  i chce zostać Jemu wierny.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

5. On, który swą mocą objawia  gdy wyniosłość  serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć  który pychą Mu ubliża.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

6. W mocy Jego odjąć władzę  a wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić  głodem wstrząsnąć bogatego.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!

7. On się ujął za swym ludem  dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie  obietnicy swej nie złamał.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki!



Chlebie najcichszy

Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.

Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem /x2

Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom /x2

Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.

A ułomki chleba, które zostaną /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2

Duszo ma Pana chwal

Duszo ma Pana chwal
Oddaj Bogu cześć
Świętemu śpiewaj pieśń

Z mocą wywyższaj go
Duszo ma
Uwielbiam Boże Cię

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

Duszo ma Pana chwal
Oddaj Bogu cześć
Świętemu śpiewaj pieśń

Z mocą wywyższaj go
Duszo ma
Uwielbiam Boże Cię



Błogosławieni miłosierni

Wznoszę swe oczy ku górom skąd
przyjdzie mi pomoc
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest

Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć
Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć

Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Gdyby nam Pan nie odpuścił win
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Pan Syna krwią zmazał wszelki dług
Syn z grobu żywy wstał
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch
Niech to widzi świat

Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią


