
1. Ref. Alleluja, Alleluja /x2 

1.Chwalcie Pana, bo dobry, 

Śpiewajcie Bogu naszemu, 

Bo On pełen słodyczy 

Jemu się chwała należy. 

2. Pan uniżonych podnosi, 

Pysznych do ziemi przygniata, 

Śpiewajcie Panu w podzięce 

Bogu na cytrze zagrajcie. 

 

2. Błogosławcie Pana, wszystkie 

dzieła Pańskie, Alleluja, Alleluja! 

 

3. 1. Kiedyś, o Jezu, chodził po 

świecie, brałeś dziateczki w 

objęcia swe. Patrz, tu przed Tobą 

stoi Twe dziecię, do Serca Twego 

przytul i mnie. 

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki 

Boże, W żłóbku płakałeś nad 

światem złym. Nie płacz, 

Dzieciątko, ja Ci w pokorze, serce 

me daję, Ty mieszkaj w nim. 

3. Kto by u siebie dziecię 

przyjmował, rzekłeś, że wtenczas 

przyjmuje Cię. Dzięki Ci, Jezu, żeś 

nas miłował, za to Cię kochać na 

wieki chcę. 

4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną być 

w niebie, Kto nie chce dziecku 

podobnym być", Ja, dziecię Twoje, 

chcę przyjść do Ciebie! Daj mi 

niewinnie do śmierci żyć! 

4. 1. Już gościsz Jezu  

w sercu mym, 

Dzień ten jest szczęścia mego 

dniem. Przyniosłeś dla mnie łask 

Twych zdrój 

Bądźże uwielbion Boże mój. 

2. Cóż ja dam Tobie Jezu mój? 

Chcę ofiarować zapał swój, 

by zawsze pełnić wolę Twą, 

zachować czystą duszę mą 

3. Za łaski, które dajesz mi,  

o Jezu, dzięki składam Ci 

i kocham Cię, o Jezu mój, 

bo Ty osładzasz życia znój. 

4. Jezu pozostań w sercu mym 

Tylko Ty sam zamieszkaj w nim 

Dopomóż mi w godzinie złej 

Wytrwać w miłości Jezu Twej. 

 

5. Ref. Niech się radują niebiosa   

i ziemia, bo Pan królować przy-

chodzi. 

1. Zaśpiewajcie Panu nową pieśń* 

zaśpiewajcie Panu wszystkie zie-

mie*  zaśpiewajcie Panu, błogo-

sławcie Mu*co dzień głoście Jego 

zbawienie. 

2. Głoście Panu ludy chwałę, moc* 

imieniowi Jego cześć oddajcie*  

złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Je-

go dom,* czcijcie Pana w stroju 

odświętnym. 

 

 

6. Ref. Cała ziemio wołaj z rado-

ści na cześć Pana, raduj się, wesel 

się. Cała ziemio wołaj z radości na 

cześć Pana, Alleluja, Alleluja. 

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,* 

albowiem uczynił cuda.* 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica* I święte ramię Jego. 

2. Pan okazał swoje zbawienie,* 

na oczach pogan objawił swą 

sprawiedliwość.* Wspomniał na 

dobroć i na wierność swoją* dla 

domu Izraela. 

 

7. Ref. Chleba z nieba, Panie Bo-

że, daj i już z nami bądź, nie 

opuszczaj nas. Chleba z nieba, 

Panie, daj. /x2 

1. W Wieczerniku apostołów tłum 

jadł kolację i zobaczył cud. 

Bo Pan Jezus chleba wszystkim 

dał i powiedział, że to On jest sam. 

2. Dziś w Kościele nie opuszcza 

nas, lecz pozostał aż po wieczny 

czas. Więc z radością zaśpiewajmy 

Mu, bo uczynił taki wielki cud. 

 

8. 1. Wszystko Tobie oddać pra-

gnę i dla Ciebie tylko żyć! 

Chcę Cię Jezu kochać wiernie 

dzieckiem Twoim zawsze być!  

Ref.: Serce moje weź, niech Twą 

śpiewa cześć, serce moje, duszę 

moją, Panie Jezu weź! /x2 

2.Wszystko Tobie oddać pragnę 

od najmłodszych moich lat. 

Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 

pokusami swymi świat. 

Ref.: Serce moje weź… 

 

9. Ref. Oto jest dzień, który dał 

nam Pan! Weselmy się i radujmy 

się w nim! Alleluja, alleluja! 

1. Ty, który mieszkasz w chmurze 

pełnej ognia,* Ty, który siedzisz 

na tronie z szafirów,* 

istot tajemnych otoczony chórem, 

Boże chwały wielkiej. 

2. Panie kapłanów, królów i proro-

ków,* złota świątynia przybytkiem 

Twym była,* Tyś jednak wybrał 

dom swój w naszych sercach,* 

Boże Miłosierdzia. 

 

10. Trójco Przenajświętsza, 

uwielbiam Cię! Ojcze, Synu, 

Duchu Święty – uwielbiam Cię. 

Z najgłębszą czcią uwielbiam Cię.  

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,  

o dobry Boże uwielbiam Cię /x2 

 

11. Wielbić Pana chcę, radosną 

śpiewać pieśń, wielbić Pana chcę, 

On źródłem życia jest. 

 

 

 

 



12. Ref. Pójdźmy, pokłońmy się 

Panu! /x2 

1. Pójdźmy z pieśnią radosną do 

Pana, * głośnym śpiewem 

oddajmy Mu cześć! * On Opoką 

zbawienia naszego, * niech Mu 

hymny pochwalne brzmią! 

2. Bo to Bóg, Władca nasz 

Wszechpotężny,* Pan nad pany  

i królów Król.* Jego moc głębin 

ziemi dosięga,* władza Jego po 

szczyty gór. 

3. Pójdźmy z czcią i głębokim 

pokłonem, * na kolanach 

składajmy Mu hołd. * To nasz 

Stwórca i Bóg nasz łaskawy,* 

Pasterz nasz, ludu Swego Wódz. 

 

13. Ref. Dziękujemy Ci, dobry 

Ojcze, Stwórco nasz, Tyś jest 

zdrojem łask, Chlebem życia 

karmisz nas /x2 

1. Ty dajesz światło nam, 

abyśmy nie zbłądzili, 

byśmy do nieba bram 

świetlistą drogą kroczyli. 

2. Ty dajesz radość nam, 

abyśmy Cię chwalili, 

byśmy śpiewali Ci, 

z miłością Tobie służyli. 

3. Ty dajesz wolność nam 

i zbawiasz nas od złego. 

W smutku pocieszaj nas 

nadzieją życia wiecznego. 

14. Ref. Różne są dary łaski, lecz 

ten sam Duch, ten sam Duch /x2 

1. Pan jest moim Pasterzem, * 

niczego mi nie braknie, * 

pozwala mi leżeć * 

na zielonych pastwiskach. 

2. Prowadzi mnie nad wody, 

 gdzie mogę odpocząć, * 

Orzeźwia moją duszę. * 

Wiedzie mnie po właściwych 

ścieżkach * 

Przez wzgląd na swoją chwałę.  

 

15. 1. Bądźże pozdrowiona,  

Hostyjo żywa, 

W której Jezus Chrystus  

Bóstwo ukrywa! 

Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy  

w świętej Hostyi! 

2. Bądźże pozdrowione,  

drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność,  

anielska cnota. 

Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy  

w świętej Hostyi! 

3. Bądźże pozdrowiony,  

Baranku Boży; 

Zbaw nas, gdy miecz Pański  

na złych się sroży!         

Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy  

w świętej Hostyi! 

4. Bądźże pozdrowiony,  

Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie  

wielbimy Ciebie!      

Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy 

 w świętej Hostyi! 

16. Ref. Skosztujcie i zobaczcie,  

jak dobry jest Pan! 

1. Będę Panu w każdej porze 

śpiewał pieśń wdzięczności. 

Na mych ustach chwała Jego  

nieustannie gości. 

2. W Panu cała chluba moja, 

cieszcie się pokorni. 

Wspólnie ze mną chwalcie Pana, 

sławmy Imię Jego. 

3. Kiedym tęsknie szukał Pana, 

raczył mnie wysłuchać. 

I ze wszelkiej trwogi mojej,  

raczył mnie wyzwolić. 

4. Cieszcie się widokiem Jego,  

On was nie zawiedzie; 

Pan usłyszał głos biednego,  

wyrwał go z ucisków. 

5. Tych, co Pana się lękają,  

anioł Pański broni, 

By ich wyrwać z ręki wroga,  

szańcem ich osłoni. 

6. Więc skosztujcie i zobaczcie, 

jaki Pan jest dobry! 

Kto do Niego się ucieknie,  

ten błogosławiony! 

7. Z czcią i lękiem służcie Panu, 

święty ludu Boży, 

Bo nie zazna niedostatku,  

kto się boi Pana. 

8. W nędzy znajdą się bogacze, 

będą łaknąć chleba; 

Ci zaś, co szukają Pana,  

obfitować będą. 

17. Gwiazdo śliczna, wspaniała, 

Częstochowska Maryjo, 

Do Ciebie się uciekamy, 

O Maryjo, Maryjo. 

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, 

Jak Maryja woła nas: 

"Pójdźcie do mnie, moje dzieci, 

Przyszedł czas, ach, przyszedł 

czas." 

3. Gdy ptaszkowie śpiewają, 

Maryję wychwalają, 

Słowiczkowie wdzięcznym głosem 

Śpiewają, ach, śpiewają 

4. I my też zgromadzeni 

Pokłon dajmy Maryi. 

Czyste serce Bożej Matce 
Darujmy, ach, darujmy. 

18. O Pani, ufność nasza, 

w modlitwy Twej obronie, 

chroń nas, chroń nas, 
Królowo Pokoju. 

 

 

 

 


