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P I E Ś N I  

DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

1. O Krwi i Wodo,* któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca 

Jezusowego,* jako zdrój miłosierdzia dla nas,* ufamy Tobie!  

2. O, JEZU UFAM TOBIE, za ręce stopy obie; 

Za przebite Serce – ufam, ufam Tobie! /x3 

3. JEZU, UFAM – ufam Tobie! * Grzech mój zmywa Twoja 

Krew. * Jezu, ufam – ufam Tobie! –Ty do Serca przytul mnie! /x3 

4.  MIŁOSIERDZIE BOŻE w Sercu Jezusa wcielone 

Okryj świat cały i nas też ogarnij. /x3 

5. ILE RAZY PIERŚ ODETCHNIE, * ile razy serce drgnie,* 

Tysiąc razy więcej, Jezu, * wielbię Miłosierdzie Twe. 

Ref.  Miłosierdzie Twe Jezu, * poprzez wieki wciąż trwa, 

Miłosierdzie Twe, Jezu, * ukojenie nam da. 

Bo gdy smutek nas trapi * i na duszy tak źle, 

Miłosierne twe serce * łask promieni nam śle. 

Pragnę w miłosierdzie Twoje * przeobrazić się, nim żyć * i dla 

smutnych pokrzywdzonych * Twym odbiciem żywym być. /x2 *   

    Miłosierdzie Twe Jezu...  

Spraw, by wszystkie moje myśli, * każde słowo, każdy czyn * 

Były zawsze miłosierne * wobec ludzkich wad i win. /x2 *  

    Miłosierdzie Twe Jezu... 
Pragnę zamknąć biedne serce * w miłosiernym sercu Twym, * aby 

cierpieć z cierpiącymi, * milczeć o cierpieniu swym. /x2   

    Miłosierdzie Twe Jezu... 

O Mateczko ukochana, * pobłogosław dzieci swe, * przytul nas do 

swego Serca * i oddalaj troski te./x2 * Miłosierdzie Twe Jezu... 

bis 
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6.  ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, w miłosierdziu Swoim, * 

Spojrzyj z miłością i z grzechów mnie obmyj.  

Jezu, ufam Tobie,* Miłosierny Boże, *  

Jeszcze raz mi przebacz,* błagam Cię w pokorze. /x2 

Daj mi serce nowe i radość sumienia, * Przywróć nadzieję Twego 

przebaczenia. * Jezu, ufam Tobie... 

Dawnych naszych grzechów, nie Pamiętaj Panie,* Wspomnij na 

Twoje wielkie zmiłowanie. * Jezu, ufam Tobie... 

7.  ZŁOŻYŁEM W PANU całą nadzieję, /2x/ On pochylił 

się nade mną  * I wysłuchał wołania mego. * Wydobył mnie z 

dołu zagłady * wydobył mnie z kałuży błota,* A stopy me 

postawił na skale * I umocnił moje kroki. /x3  

8.  C H R Y S T U S I E !   

JESZCZE SIĘ KIEDYŚ rozsmucę,* Jeszcze do Ciebie 

powrócę – Chrystusie! * Jeszcze tak strasznie zapłaczę, Że przez 

łzy Ciebie zobaczę – Chrystusie! * I taką wielką żałobą, *  będę 

się żalił przed Tobą – Chrystusie! * Że duch mój przed Tobą 

klęknie,* i wtedy serce mi pęknie – Chrystusie! 

9. 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 troski tak rzekł:  

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. * Powiedz ludziom, że kocham ich... 
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10. ŻEBRZĘ MIŁOSIERDZIA, mój Panie, * 

wierzę w miłości Twojej cud, * ma dusza ufać nie 

przestanie. * Tyś mój Pan i mój Bóg. /x2 

Tobie dzisiaj wszystko powierzam, * serce me składam u 

Twych stóp. * Tyś źródłem ufności przymierza * Tyś mój Pan i 

mój Bóg. /x2 

Dla bolesnej męki Twej Panie weź, * oczyść serca mego 

brud,* niech miłosierdzia cud się stanie.* Tyś mój Pan i mój Bóg. 

/x2 

11. OTO STOJĘ U DRZWI i kołaczę, /x2/ * Jeśli kto posłyszy 

mój głos i drzwi otworzy, * wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał – a on ze Mną.  

12. NASZ PAN JEST Dobrym Pasterzem, * zagubionych szuka 

stroskany, * wracających z radością wita i w ramiona bierze, * bo 

nasz Pan jest dobrym pasterzem. 

Nasz Pan przebaczył Piotrowi, * nasz Pan po 

trzykroć zdradzony, * i słabemu człowiekowi wciąż na 

nowo wierzy, * bo nasz Pan jest dobrym pasterzem. 

Magdalenę przygarnął z czułością, * dobrą 

ręką przekreślił, co było, * naszą słabość rozumie, a żal miłością 

mierzy, * bo nasz Pan jest dobrym pasterzem. 

Z Nikodemem siadł w progu przmknionym, * bo 

rozumie tęsknotę człowieka, * ma na wszystko odpowiedź, 

niepokój nasz uśmierzy, * bo nasz Pan jest dobrym pasterzem.  

Nasz Pan dał niebo łotrowi. * Zacheusza Pan dojrzał, 

gdzieś w tłumie, * bo na wszystkich mu łotrach i celnikach też 

zależy, * bo nasz Pan jest dobrym pasterzem.  

O Panie, jesteśmy przed Tobą,* z Magdaleną i Piotrem i 

Łotrem, * lecz idziemy szukając Ciebie w tej gorącej wierze, * że 

Ty jesteś naszym Pasterzem... najlepszym naszym Pasterzem. 
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13. W KAŻDYM STRAPIENIU i o każdej porze, * czuwa 

nad nami Miłosierdzie Boże. * Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, * 

wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha. 

Gdy Krew i Woda z Serca się polały, * Bóg 

Miłosierdziem okrył świat ten cały, * więc uwielbiajmy 

Miłosierdzie Boże, * w każdym strapieniu i o każdej porze. 

Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, * Krew z 

Wodą trysły falą przeobfitą. * Krew zmywająca tego świata 

grzechy, * Woda kojąca balsamem pociechy.  

14. MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE wyśpiewywać na wieki. /x2 

Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty.* Nie rozpaczaj grzeszniku, 

możesz być święty. * Jezu, ufam Tobie! /x3 

15. NASZE PLANY I NADZIEJE, * coś niweczy raz po 

raz,* Tylko Boże Miłosierdzie, * nie zawodzi nigdy nas.  

Jezu ufam Tobie, od dziecięcych lat, * Jezu ufam Tobie, 

choćby wątpił świat. * Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności 

Swej * i w opiece czułej, duszą moją miej 

 Ufność w Miłosierdzie Boże, * zapewnienie daje nam, * Że 

w godzinę naszych cierpień, * będzie z nami Jezus sam. * Jezu... 

W trudnych chwilach twego życia,* nie rozpaczaj, nie roń 

łez. * Ufność w Boże Miłosierdzie, * troskom twym położy kres.* 

Jezu... 

 Pragnę oddać się dziś Tobie, * całym życiem służyć Ci,*  

Pragnę Boże Miłosierdzie, * głosić ludziom w smutne dni.* 

Jezu... 

16. śpiew na melodię „Godzinek o NMP: Zawitaj, Pani świata... 

UWIELBIAJ DUSZO MOJA Miłosierdzie Pana, * do 

tego wszakże jesteś przez Niego wybrana! * W Nim raduj się bez 
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miary serce moje całe,* bo Jego Miłosierdzia mam  rozgłaszać 

chwałę. 

Nie pojmie i nie zgłębi  nikt dobroci Jego, * lecz dozna 

jej, kto zbliży się do Pana Swego. * dzieł litości Bożej ilość 

niezliczona,* Osłania miłosiernie i tuli do łona. 

Kimkolwiek, jako człowiek byłbyś na tym świecie, * 

bez lęku rękom Ojca zawierz, słabe dziecię !  

Ufnie  swe  wyznaj  przed  Nim,  jak  noc  czarne 

grzechy, * Moc  Jego  Miłosierdzia  źródłem  jest   pociechy. 

Szczęśliwa  dusza  ufna * w  dobroć  Twą  bez  miary, * 

miłości  pokój  pełny  w  niej  owocem  wiary.  

Na  Miłosierdzie  kto  się  zdał niewysłowione, * Ty 

jako dziecko, wszędzie weźmiesz go w obronę!  

17.  TY CAŁY jesteś miłością, * Miłością wspaniałą, * by 

zostać z ludźmi na ziemi, * przemieniasz w Chleb Swoje Ciało.  

 O Jezu mój! * O Jezu mój! * O Jezu mój! 

Ty cały jesteś Światłością, * Światłością bez końca. * Blask 

Nieba rzucasz mi w duszę, * jaśniejszy jesteś od słońca. * O Jezu  

Ty cały jesteś Dobrocią, * Dobrocią bez granic. * Ty cały 

jesteś Szczodrością, * gdy wszystko dajesz mi za nic. *  O Jezu ...  

Ty cały jesteś Litością, * Litością bezmierną. * Biczuję 

Ciebie grzechami, * Ty się litujesz nade mną.* O Jezu ... 

Ty jesteś Prawdą i Życiem, * i Drogą do Nieba. * chcesz 

tylko by Cię miłować, * do serca przyjąć Cię trzeba.  * O Jezu ... 

Ty jesteś Wzorem dla ludzi, * jedynym przykładem.* Chcesz 

by Ci Krzyż pomóc dźwigać *by iść do Ciebie Twym śladem*O J 

Tyś moim Bogiem i Zbawcą, * Człowieczy Syn Boży, * 

przez Mękę Swoją na Krzyżu * Tyś Niebo dla mnie otworzył.*O J 
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Tyś moim Ojcem najczulszym, * przygarniasz do Siebie, * 

karmisz mnie Krwią swą i Ciałem * by życie wieczne dać w 

niebie.* O Jezu... 

O, Chryste Tyś Miłosierdziem, * nadzieją Tyś Cała, * Jezu 

mój ufam Tobie, * Zbawco mój, chwała Ci, chwała. *  O Jezu ... 

O, Jezu jak Cię nie kochać, * nie tęsknić do Ciebie,* wielbię 

Cię Panie na ziemi, * by kiedyś wielbić Cię w Niebie. *  O Jezu ...  

18. O JEZU MÓJ DROGI, * Tyś jest źródłem łask. * Po 

świecie rozsiewasz miłosierdzia blask. * Twe Serce zranione 

blaskiem słońca lśni. *  Za miłość Twą wielką dziękujemy Ci.  

Tyś przyszedł na ziemię w betlejemska noc, * by 

duszom wątpiącym wlewać łaski moc, * by miłość nieść światu, 

niby kwiatów woń,* by brat podał bratu przyjacielską dłoń.  

Stajemy przed Tobą Boski władco dusz, * zachowaj w 

nas wiarę wśród życiowych burz, * zaprowadź nas, Jezu, poprzez 

śmierci próg,* tam, gdzie na nas czeka Miłosierny Bóg.  

A gdy nam przypadnie w niebie szczęścia los, * popłynie w 

niebiosach dźwięcznej pieśni głos, * i Matka Najświętsza tam 

przytuli nas, *  po życia cierpieniach przyjdzie szczęścia czas.  

19.  Ref  MIŁOSIERDZIA JEZU MÓJ,  

ześlij z Nieba na lud swój /x2 

1. Miłosierdziem Twoim Panie, * Miłosierdziem błyśnij nam 

I wysłuchaj to błaganie, * którym sam natchnąłeś nas.   Ref... 

2. Racz pamiętać, że te mury * są wzniesione ku Twej czci  

Byś litośnie wejrzał z góry * i przyśpieszył szczęścia dni.   Ref... 

3. Miłosierdzia dla grzeszników, * co zbłąkani w świecie są. 

Racz ich zmienić w pokutników,* niech zapłaczą skruchy łzą. Ref. 

4. Niech do Ciebie już powrócą * i z wyznaniem swoich win  

W Twe objęcia niech się rzucą * jako marnotrawny syn.   Ref... 

5. Miłosierdzia dla ubogich, * których ściska bieda, głód, 
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Którzy w nędzy i prac mnogich dźwigać muszą ciężki trud.  Ref. 

6. Ratuj Panie ich niedolę * nad biednymi litość miej  

Naucz kochać Twoją wolę * ufać Opatrzności Twej.   Ref... 

7. Już wieczorne dzwony grają * ziemię kryje szary cień  

Z Nieba głosy mnie wzywają*bym zakończył z Bogiem dzień. Ref 

8. Tu w kaplicy Aniołowie * przed ołtarzem modlą się  

Cześć oddają Jezu, Tobie * więc ja z nimi łączę się.  Ref... 

9. Wszystkie nasze dzienne troski * złagodziła Twoja moc,  

Przyjdę jutro gościu Boski * na dziś Jezu dobranoc.  Ref... 

10. Chwalić będę Cię na nowo * jutro gdy powstanę z snu  

Choć się teraz żegnam z Tobą * serce me zostanie tu.   Ref... 

20. SZUKAĆ SZCZĘŚCIA, szukać celu życia chciałem, * 

gdy na drodze mej stanąłeś Panie mój, * co się wtedy ze mną stało 

nie wiedziałem, * jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.  

Ref. Chwała cześć, chwała cześć, * Alleluja śpiewa serce me, 

Chwała cześć, chwała cześć,* Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.  

Tyś okazał dla mnie miłość swoją Panie,* której głębi ja 

nie mogę pojąć sam,* gdyś przed radą za mnie znosił urąganie,* 

gdy oplwano, potem bito Ciebie tam. * Chwała cześć... 

Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia, * tam Twa 

Krew obmyła z grzechu serce me, * Dzięki Panie Ci za Krzyż i za 

przeżycia, *  i za słowa Twoje „Wykonało się”. * Chwała cześć... 

21. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ   

 Uczyłeś Panie nas * BÓG JEST MIŁOŚCIĄ! * 

Przez niezliczoność łask * Bóg jest miłością! * Przez Mękę Swą i 

Krzyż * Bóg jest miłością! * Przez odkupienia cud * Bóg jest 

miłością! 

 Miłość prosta jest * Bóg jest miłością! * Miłość 

cicha jest * Bóg jest miłością! * Miłość wierna jest * Bóg jest 

miłością!* Miłość cierpliwa jest * Bóg jest miłością!  
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 Ona pomaga nam żyć * Bóg jest miłością!* Ona 

dodaje nam sił * Bóg jest miłością!* Ona jednoczy świat * Bóg 

jest miłością!* Ona zwycięży śmierć * Bóg jest miłością!  

 Miłość przebacza nam grzech * Bóg jest miłością! 

* Miłość uzdrawia z ran, * Bóg jest miłością! * Ona umacnia nas 

* Bóg jest miłością! * Nadaje życiu sens, * Bóg jest miłością!  

22.  BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, zbawieniem naszym,* 

i bardzo kocha mnie dziecię swe. /Ref./ Więc śpiewaj duszo 

ma: Bóg jest miłością,* Bóg jest miłością, miłuje mnie.  

Jezusa posłał, wiernego zbawcę, * aby do nieba 

prowadził mnie.  Ref 

Chcę Ciebie kochać miłością wielką, * tak długo, 

póki tu będę żyć. * Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz, * gdy serce 

boli utulisz je.  Ref... 

23. TO PRZYKAZANIE, Ja dziś daję wam, * byście się 

miłowali, jak ja miłuje was. /2x/ * A wtedy wszyscy poznają 

żeście moi, * gdy miłość wzajemną mieć będziecie /x2  

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,* kiedy nastanie 

miłość * wśród ludzi wszystkich ras /2x/ * I kiedy wszyscy 

uwierzą razem z nami,* A miłość wzajemna nas ocali /x2  

Pokoju wtedy * dasz nam, Panie dar, * który nam 

obiecałeś, obfity ze wszech miar /2x/ A wtedy poznasz, o Panie, 

żeśmy Twoi,* bo miłość wzajemną mieć będziemy. /x2  

24.   GODZINKI DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

Jutrznia 

K: Boże, przybądź nam na pomoc. 

W: Panie, śpiesz nam na ratunek. 

K: Miłosierdzie Pana chroni świat nasz cały.  

W: Ufamy Panu, ufamy Panu. 
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Miłosierdzie Twoje Panie, było, jest i nie ustaje 

Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy  

Bogu Ojcu i Synowi i równemu Im Duchowi  

Niech rozbrzmiewa serc hosanna 

Szczera, wzniosła, nieustanna. 

 Boże wieczny, Trójjedyny, * z  miłosiernej Tyś miłości. * 

Bez żadnej innej przyczyny, * wydobyłeś świat z nicości. * A 

człowieka przeobficie, * chciałeś darzyć swoim życiem. * Nowe 

Miłosierdzia dziwy: * gdy człek pychą uwiedziony, * sądem 

Twoim sprawiedliwym, * z raju został wypędzony  

 Ty opuścić go nie chciałeś, * Zbawiciela obiecałeś. * Boże 

Jeden i Troisty, * w Miłosierdziu nieprzebrany, * ku Twej chwale 

hymn wieczysty, * w niebie nucą Ci wybrani. * Wraz z niebieskim 

Jeruzalem, * my głosimy Twoją chwałę. 
 K: Miłosierdzie Boże * ogarnia świat nasz cały. 

W: Bądźmy także miłosierni, * jak nasz Bóg jest miłosierny 
 K: O Krwi i Wodo, * któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: Jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie. 
 K: Dziękujmy Panu, bo jest dobry 

W: Bo Jego łaska trwa na wieki. 
Módlmy się: * Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w 

jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś. Spraw, abyśmy siłą ducha 

opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.     
Na Prymę 

Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9 ) 

 Pośród nocy zła i grzechu, * Miłosierdzia lśni Jutrzenka * 

Bogu, ludziom na pociechę, * Maryja, czysta Panienka. * W Niej 

się spełnił cud miłości, * Bóg pojednał się z ludzkością. * Oto 

Jezus, Bóg, Zbawiciel, * Miłosierdzie w Nim wcielone * Za nas 
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oddał swoje życie, * na haniebnym Drzewie skonał.* Taką ceną 

odkupieni, * znów jesteśmy dziećmi Twymi  

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask 

otworzył, * niech więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, 

Baranku Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę,* chcemy głosić 

życiem całym.  
K: Miłosierdzie Boże, usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, 

naszego Pana. 

W: Bądźmy także miłosierni, jak nasz Bóg jest miłosierny  
 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie. 
 K: O Boże nasz, składamy Ci dzięki, 

 W: Hymnami chwały Cię wywyższamy. 
Módlmy się: * Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne 

Słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz 

Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, 

zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez  Chrystusa Pana 

naszego. Amen. (z Uroczystości Zwiastowania) 
Na Tercję 

   Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9 ) 

 By obdarzyć świat pokojem, * z Serca włócznią 

otwartego, * Wytrysnęły te dwa zdroje, * Miłosierdzia 

niezmiernego. * Woda na grzechów obmycie,* Krew, by karmić 

nasze życie.* I jak w Arce Twej zbawienia, * skarb ten złożon jest 

w Kościele, * aby wszystkie pokolenia * zeszły się w Mistycznym 

Ciele. 

 By wysławiać całym życiem, * Miłosierdzia tajemnicę.* 

W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask otworzył, 

* niech, więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, Baranku 

Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę, * chcemy głosić życiem 

całym. 
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K: Miłosierdzie Boże * koi serca udręczone. 

W: Bądźmy także miłosierni, jak nasz Bóg jest miłosierny  
 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie.  
 K: Skosztujcie i zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. 

W: Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 
Módlmy się: * 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 na wieki wieków. Amen. (z Uroczystości 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)     
Na Sekstę 

Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9) 

 Z wodą chrztu na świat spływają, * Miłosierdzia hojne 

zdroje, * Dzieci gniewu przemieniając, * w ukochane dzieci 

Twoje. * Co przez wieczność będą całą, * Miłosierdzia głosić 

chwałę. * Lecz Zbawiciel miłosierny, * znając słabość naszą 

wielką * wie jak łatwośmy niewierni, * jak cofamy się przed 

walką. * Więc moc daje do działania, * w sakramencie 

bierzmowania.  

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask 

otworzył, * niech, więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, 

Baranku Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę, * chcemy głosić 

życiem całym 
 K: Miłosierdzie Boże * w wierze nas utwierdza. 

W: Bądźmy także miłosierni, * jak nasz Bóg jest miłosierny 
 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: Jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie. 
 K: Błogosław duszo moja Pana. 

W: I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
Módlmy się:* Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia 

obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele stworzenia. 
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Prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez 

sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Na Nonę 

Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9) 

 Oto źródło łaski wielkiej, * Zbawcza Męka na ołtarzach, * 

Uobecnia się na wieki, * Miłosierdziem wszystkich darząc. * 

Msza – w niej uczta zgotowana, * Ciało, Krew Chrystusa Pana. * 

Przez sakrament Twój kapłaństwa,* Miłosierdzia narzędziami, * 

Czynisz Panie swych wybrańców,* sam w nich jesteś między 

nami. * Za te cuda o zaiste! * któż Ci dzięki odda Chryste.  

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask 

otworzył, * Niech, więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, 

Baranku Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę, * chcemy głosić 

życiem całym 
 K: Miłosierdzie Boże, dźwiga nas z wszelkiej nędzy. 

W: Bądźmy także miłosierni, jak nasz Bóg jest miłosierny  
 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie.  
 K: Błogosław duszo moja Pana. 

W: Który okazuje swoje Miłosierdzie w sakramencie 

kapłaństwa. 
Módlmy się: * Boże, Ty ustanowiłeś swego Syna Najwyższym Kapłanem. 

Spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich 

sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. (ze Mszy św. za kapłanów)  
Na Nieszpory 

Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9) 

 A kto duszę grzechem zmaże, * niech się rzuci do stóp 

Pana, * Jeśli z żalem się oskarży, * wina będzie darowana.* W 

Miłosierdzia sakramencie, * łaskę zyska w tym momencie. * Tak 

Zbawiciel miłosierny, * łask udziela przeobficie, * i w chorobie 
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krzepi wiernych, * i rodzinne święci życie. * W Miłosierdzia więc 

promieniach, * całe życie nam się zmienia. 

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask 

otworzył, * Niech, więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, 

Baranku Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę, * chcemy głosić 

życiem całym 

 K: Miłosierdzie Boże * winy nam przebacza.  

W: Bądźmy także miłosierni, jak nasz Bóg jest miłosierny  

 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego,  

W: Jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie. 

 K: Dziękujmy Panu za Jego Miłosierdzie. 

W: Za Jego cuda dla synów ludzkich. 
Módlmy się:* Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, 

którzy zanoszą prośby do Ciebie pokładając ufność w Twoim 

Miłosierdziu. Spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechu, trwali w 

świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. (Czwartek V tyg. Wielkiego Postu)   
Na Komplete 

Miłosierdzie Twoje Panie...(str.9) 

 Nie wypowie ludzka mowa, * i nie pojmie ludzkie serce, * 

Jaki bezmiar łask się chowa, * w miłosiernym Sercu Zbawcy. * 

Więc niech nam Niepokalana, * dopomoże wielbić Pan. * Z 

Matką Bożą się radujmy, * że doznaliśmy zbawienia. * Pieśń 

wdzięczności wyśpiewujmy, * z pokolenia w pokolenie. * Aż 

przez wieczność będziem całą, * Miłosierdzia śpiewać chwałę  

 W Sercu Twoim Jezu Chryste, * Tyś nam skarbiec łask 

otworzył, * Niech, więc płynie hymn wieczysty,* na Twą cześć, 

Baranku Boży. * Miłosierdzia Twego chwałę, * chcemy głosić 

życiem całym. K: Miłosierdzie Boże * towarzyszy nam przez całe 

życie. 

W: Bądźmy także miłosierni, * jak nasz Bóg jest miłosierny  
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 K: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego, 

W: jako zdrój miłosierdzia dla nas * ufamy Tobie 
 K: Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi. 

W: Bo daremna jest pomoc ludzka. 

Módlmy się:* Boże niezmierzony w swoim Miłosierdziu, Ty umacniasz 

wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni 

głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, 

jak cenna jest Krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, 

który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

K: Szczęśliwy człowiek. * W: Który pokłada nadzieję w Panu. 

K: Błogosławmy Panu * W: Bogu niech będą dzięki. 

K: A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże,  niech 

odpoczywają w pokoju. * W. Amen. 

25.  FAUSTYNO, SEKRETARKO MIŁOŚCI  

Miłość przyszła na świat * zajaśniała płomieniem, * lecz cierpi 

tyle lat, * przez ludzkie zapomnienie. * Ludzie często ten kwiat 

depczą i odrzucają* i miłosierdzie Boże tak bardzo znieważają.  

Faustyno, sekretarko Miłości, * Faustyno, która sypiesz 

łaskami,* przez wielkość swojej świętości – oręduj wciąż za nami. 

Pan wybrał Faustynę, obdarzył swą miłością * i 

opromienił ziemię przecudną jasnością.* Nie oszczędził jej łez, 

nie zapewnił spokoju,* lecz tajemnicę tchnął wiecznego 

niepokoju. * Faustyno... 

Gdy stajemy przed tobą, my mali biedni ludzie,* 

wspomagaj nas Faustyno, w tym naszym ziemskim trudzie. * 

Faustyno... 
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26. SIOSTRO FAUSTYNO, Wybranko Nieba,* przyjdź do 

nas z Bożym Orędziem.* Naucz, że tylko zaufać trzeba,* by w 

ręku Pana stać się narzędziem. 

Miłością swoją ukaż nam drogę,* do Pana, który nas 

czeka,* co woła czule: - Ja wam pomogę,* Ja, Bóg, lecz pragnę 

serca człowieka. 

Prowadź nas Siostro, w podniebne loty,* wskaż drogę 

pięknej miłości,* naucz pleść wieniec z cierpień i cnoty,* rozpalaj 

płomień wielkiej ufności. 

Siostro Faustyno, Ty dziś już w niebie,* módl się za 

nami do Boga.* O, Siostro nasza, prosimy Ciebie,* bo znasz jak 

trudną jest życia droga. 

Siostro Faustyno, * Ty dziś już w niebie,* módl się za 

nami do Pana.* Wybranko Nieba, * prosimy Ciebie, * bo Ty od 

Boga jesteś nam dana. 

P I E Ś N I   P A S Y J N E  

27.   PIJ TEN KIELICH Bożej woli, Do ostatniej kropli sącz, 

A to serce, co tak boli, z Sercem Bożym złącz./x2  

Niech cichutko łzy twe płyną, tu do Jezusowych ran,  

Ziemskie bóle szybko miną, a pocieszy Pan./x2  

Pij ten kielich, chociaż ciernie, ranić będą duszę twą, 

Krzyż ci dany dźwigaj wiernie, choć z boleści łzą./x2  

Twoja siła mało może, dużo więcej może Bóg, 

Dźwigać krzyże dopomoże, wśród wygnania dróg./x2  

Pij ten kielich Bożej woli, jeszcze kilka kropli masz,  

Musisz cierpieć, pić powoli, i wypić do dna./x2  

A gdy Jezus już uciszy, twej boleści straszny jęk,  

Wtem i dusza twa usłyszy, w niebie pieśni dźwięk./x2  
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28. OGRODZIE OLIWNY, widok w tobie dziwny! * 

Widzę Pana mego na twarz upadłego. * Tęskność, smutek, strach 

Go ściska, * krwawy pot z Niego wyciska. * Ach, Jezu mdlejący 

prawieś konający!  

Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki * Ochotnie 

przyjmujesz, za nas ofiarujesz. * Anioł Ci się z nieba zjawia, o 

męce z Tobą rozmawia, * ach, Jezu strwożony, przed męką 

zmęczony!  

29. ACH MÓJ JEZU, jak Ty klęczysz * w Ogrójcu 

zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył, * Skąd był 

świat pocieszony. * Przyjdź mój Jezu, przyjdź, mój Jezu. *Przyjdź 

mój Jezu, pociesz mnie, * bo Cię kocham serdecznie.  

Ach, mój Jezu, jakeś srodze * do słupa przywiązany, * 

Za tak ciężkie grzechy nasze okrutnie biczowany. * Przyjdź... 

Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie,*  

twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w Krwi tonie.  

Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz na górę Kalwaryjską,* 

trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. 

A gdy, mój najmilszy Jezu, na krzyżu już umierasz, * 

Dajesz ducha w Ojca ręce, grzesznym niebo otwierasz.  

Gdyś jest Sędzią postawiony nad żywymi, zmarłymi,* 

Zmiłujże się nad duszami w czyśćcu zostającymi.* Wieczny pokój 

daj im Panie,* w niebie odpoczywanie - w niebie odpoczywanie. 

30.  O KRWI NAJDROŻSZA, o Krwi odkupienia, *  

napoju życia z nieba dla nas dany, * o Zdroju łaski, o ceno 

zbawienia, * Ty grzechowe leczysz rany. 

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, * Abyś nas 

wszystkich życiem napawała, * Abyś dla świata Krwi Boska 

prześwięta, * Miłosierdzie wybłagała. 
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O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste, * gdzie 

Twoje źródło miałaś na tej ziemi, * cześć Tobie niesiem, dzięki 

wiekuiste, * Z aniołami, ze świętymi. 

31. TA KREW z grzechów obmyła nas * Ta krew czyni nas 

bielszym od śniegu * Ta krew z grzechów obmyła nas * To jest 

Baranka Święta Krew * Jego krew, Święta Krew /2x    

32. PAMIĘTAJ CZŁOWIECZE na Jezusa,* Jak drogo 

kupiona twoja dusza. * Ach Jezu mój, ach Jezu mój, * gdy będę w 

cierpieniu sam przy mnie stój. * Za twe rany i boleści * Racz 

zostać z Maryją przy mej śmierci. 

Pamiętaj człowiecze, gdy w Ogrójcu * Modliłem się za 

cię memu Ojcu. * Ach Jezu mój... 

Pamiętaj człowiecze, gdy w powrozy * krępuje me Ciało 

lud złowrogi. * Ach Jezu mój... 

Kiedy Mi już na śmierć dekret dali, * Rzucili w piwnicę, 

bić kazali. * Ach Jezu mój... 

Gdybyś ty, człowiecze o tym wiedział,* Ilem Ja za 

ciebie biczów zebrał. * Ach Jezu mój... 

Pamiętaj człowiecze, na koronę, * wielem Ja ucierpiał w 

każdą stronę. * Ach Jezu mój... 

Pamiętaj człowiecze gdym Krzyż nosił, * wielem Ja za 

ciebie Ojca prosił. * Ach Jezu mój... 

Kiedy  Mnie już na Krzyż przybijali, * Żółcią mnie 

poili, obrażali. * Ach Jezu mój...  

Pamiętaj człowiecze gdym już wisiał * we wszystkich 

boleściach ducha oddał. * Ach Jezu mój... 

Gdy będziemy konać mój Jezusie, * przyjdźże Ty z 

Maryją po mą duszę. * Ach Jezu mój... 

33. DOBRANOC, GŁOWO ŚWIĘTA Jezusa mojego,*  

 któraś była, zraniona do mózgu samego. 
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Dobranoc, Kwiecie różany, * dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. 

Dobranoc śliczna Lilio, * Jezu, Józef i Maryjo, dobranoc!  

Dobranoc, włosy święte, mocno potargane,* które były 

najświętszą Krwią zafarbowane.* Dobranoc... 

Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrojona,* bądź po 

wszystkie wieczności mile pochwalona. * Dobranoc... 

Dobranoc, ręce święte, na krzyż wyciągnione * jako 

struny na lutni, gdy są nastrojone. * Dobranoc... 

Dobranoc, boku święty, z którego płynęła * Krew 

najświętsza, by grzechy człowieka obmyła. * Dobranoc... 

Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone, * bądź po 

wszystkie wieczności mile pozdrowione. * Dobranoc... 

Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte * i tępymi 

gwoździami do krzyża przybite. * Dobranoc... 

Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony * Jezus 

Chrystus w prześcieradło białe owiniony. * Dobranoc... 

Dobranoc, grobie święty najświętszego Ciała, * który 

Matka bolejąca łzami oblewała. * Niech Ci będzie cześć w 

wieczności * Za Twe męki, zelżywości, mój Jezu! * Niech Ci 

będzie cześć i chwała * we dnie w nocy nie ustawa, mój Jezu.  

34. JEZU CHRYSTE, Panie miły, * o Baranku tak 

cierpliwy, * Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, * gładząc, 

gładząc nieprawości moje. 

Płacz Go człowiecze mizerny, * patrząc jak jest 

miłosierny * Jezus, Jezus na krzyżu umiera, * Słońce, słońce 

jasność swą zawiera. 

Na koniec Mu bok przebito,* Krew płynie z wodą 

obfito. * Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,* Jezu, Jezu, 

zmiłuj się nad nami! 
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35. NIE ZDEJMĘ KRZYŻA z mojej ściany, * za żadne 

skarby świata,* bo na nim Jezus ukochany,* grzeszników z 

niebem brata. * Nie zdejmę Krzyża z mego serca * choćby mi 

umrzeć trzeba, * choćby mi groził kat, morderca,* bo Krzyż to 

klucz do nieba. 

Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, * nie wyrwę go z 

sumienia, * bo Krzyż szatana w niwecz kruszy,* bo Krzyż to znak 

zbawienia. * A gdy zobaczę w poniewierce, * Jezusa Krzyż i 

ranę,* która otwiera Jego Serce, * w obronie Krzyża stanę.  

36. KRZYŻU CHRYSTUSA, bądźże pochwalony,* na 

wieczne czasy bądźże pozdrowiony! * Gdzie Bóg, Król świata 

całego,* dokonał życia swojego. 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* na wieczne 

czasy bądźże pozdrowiony! * Ta sama Krew Cię skropiła, * która 

nas z grzechów obmyła. 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,* na wieczne 

czasy bądźże pozdrowiony! * z Ciebie moc płynie i męstwo, * w 

Tobie jest nasze zwycięstwo. 

37. KRZYŻU ŚWIĘTY nade wszystko, * drzewo 

przenajszlachetniejsze!* W żadnym lesie takie nie jest, * jeno, na 

którym sam Bóg jest.* Słodkie drzewo słodkie gwoździe * 

rozkoszny owoc nosiło. 

Skłoń gałązki, drzewo święte, * ulżyj członkom tak 

rozpiętym, * Odmień teraz oną srogość,* którąś miało z 

urodzenia. * Spuść lekkuchno i cichuchno * ciało Króla 

niebieskiego. 

Niesłychanać to jest dobroć * za kogo na Krzyżu 

umrzeć. * Któż to może dzisiaj zdziałać: * za kogo swoją duszę 

dać? * Sam to Pan Jezus wykonał, * bo nas wiernie umiłował. 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

20 

Maryja, Matka patrzała, * na członki, co powijała * 

Powijając całowała, * z tego wielką radość miała. * Teraz je widzi 

szczerniałe, * żyły, stawy w Nim porwane.  

38. GOLGOTO, Golgoto, Golgoto,* w tej ciszy 

przebywam wciąż rad, * W tej ciszy daleki jest świat. * Ty koisz 

mój ból, usuwasz mój strach, * gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. * 

To nie gwoździe Cię przybiły lecz, mój grzech, * To nie ludzie Cię 

skrzywdzili lecz, mój grzech, * To nie gwoździe Cię trzymają, lecz 

mój grzech, * Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie. 

Golgoto, Golgoto, Golgoto. * ja widzę Cię Jezu mój 

tam,* Jak wiele masz sińców i ran, * miłości Twej moc, zawiodła 

Cię tam, * uwolnić mnie z grzechów i win. * To nie gwoździe... 

Golgoto, Golgoto, Golgoto. * wspominam tak często ten 

dzień,* Golgotę i słodki jej cierń, * gdy przyszłam pod krzyż, * z 

ciężarem swych win, * uwolnił mnie tam Boży Syn. * To nie 

gwoździe... 

39. ZBAWIENIE PRZYSZŁO przez Krzyż, * ogromna to 

tajemnica, * każde cierpienie ma sens, * prowadzi do pełni życia.  

 Jeżeli chcesz mnie naśladować,* to weź swój krzyż na każdy 

dzień,* i chodź ze mną zbawiać świat * w dwudziesty pierwszy 

wiek.  

Codzienność wiedzie przez krzyż, * większy, im kochasz 

goręcej.* Nie musisz ginąć już dziś, * lecz ukrzyżować swe serce.  

* Jeżeli... 

Każde spojrzenie na Krzyż, * niech niepokojem zagości, * o 

wszystko w życiu to nic, * wobec tak wielkiej Miłości. * Jeżeli... 
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40.  M Ó J   M I S T R Z U   

ON SZEDŁ w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, * a 

idąc uczył kochać i przebaczać. * On z celnikami jadł, * On nie 

znał kto to wróg, * Pochylał się nad tymi którzy płaczą.*  

MÓJ MISTRZU, Przede mną droga, * którą przebyć 

muszę tak jak Ty. * Mój Mistrzu, wokoło ludzie, * których 

kochać trzeba tak jak Ty. * Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar * 

w ramiona tak jak Ty. * Mój Mistrzu, poniosę wszystko, * Jeśli 

będziesz ze mną zawsze Ty. 

On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, * bo wiedział 

co to kochać i przebaczać.* I późną nocą On do Nikodema rzekł,* 

że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.  Mój Mistrzu... 

Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, * a On 

nas uczy kochać i przebaczać.* i z celnikami siąść -  zapomnieć 

kto to wróg, * pochylać się nad tymi którzy płaczą. Mój Mistrzu... 

41. D R O G A   K R Z  Y Ż O W A    
śpiew na melodię "Mój Mistrzu" 

STACJA I 

Przyprowadzili Go przed Piłatowy sąd, * by sądzić niewinnego 

niebios Pana. * Skazują Go na śmierć, choć nie znaleźli win * W 

Jezusie naszym Mistrzu z Nazaretu.  

MÓJ MISTRZU, Przede mną droga, * którą przebyć 

muszę tak jak Ty. * Mój Mistrzu, wokoło ludzie, * których 

kochać trzeba tak jak Ty. * Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 

wziąć * w ramiona tak jak Ty. * Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 

* jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 

STACJA II 

Przynoszą ciężki krzyż, znak hańby, wzgardy też. * Wkładają na 

ramiona Jezusowe, * a On przyjmuje go z miłości za swój lud, * 

by za nas umrzeć na górze Golgocie.   Mój Mistrzu... 
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STACJA III 

Tak opuszczony Pan z ciężarem naszych win, * posuwa się na 

Górę Kalwaryjską. * I swą miłością On, ogarnia nas wszystkich, * 

gdy pada pod ciężarem po raz pierwszy.   Mój Mistrzu... 

STACJA IV 

Pan szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, * i Spotkał się z 

Maryją, Matką Swoją.* W tak wielkim bólu swym, nie mówią do 

siebie * lecz pocieszają się słodkim wejrzeniem.* Mój Mistrzu... 

STACJA V 

Już opadł Jezus z sił, dźwigając ciężki krzyż.* Więc obawiając się 

przedwczesnej śmierci, * Szymona zmuszają przebiegli oprawcy, 

* By pomógł Jezusowi dźwigać krzyża.  Mój Mistrzu... 

STACJA VI 

Wtem z tłumu idzie ta , co zwą Weroniką * trzymając białą chustę 

w swoich rękach.* Ociera Panu twarz, Tę przenajświętszą twarz * 

tak bardzo znieważoną przez złość ludzką.  Mój Mistrzu... 

STACJA VII 

Upadłeś Panie mój nie tylko jeden raz, * lecz zawsze powstawałeś 

szybko z ziemi.* Tym dałeś przykład nam, że trzeba szybko 

wstać, gdy ciężki grzech przygniecie naszą duszę. Mój Mistrzu... 

STACJA VIII 

I szedł tak Chrystus Pan, przez miasto niewdzięczne * wśród 

tłumów, które nań patrzyły wrogo. * Bezsilne niewiasty, tylko łzy 

roniły, * a Jezus je pociesza prawdą Bożą.  Mój Mistrzu... 

STACJA IX 

Pan szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg * dźwigając 

ciężki krzyż na Swych ramionach. * Gdy opadł z wszelkich sił u 

podnóża góry * upada po raz trzeci Jezus drogi.  Mój Mistrzu... 
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STACJA X 

Gdy stanął Chrystus Pan, na szczycie Golgoty * przez Żydów z 

szat odarty, obnażony. * I gorzką żółcią też w pragnieniu pojony, 

* by wypełniły się Prawa litery.  Mój Mistrzu... 

STACJA XI 

Już rozciągnęli Go na krzyżowym drzewie * i przybijają ręce, nogi 

święte. * Ach Jezu, Panie mój, za moje to grzechy * tak strasznie 

cierpisz, lejąc Krew Najświętszą.  Mój Mistrzu... 

STACJA XII 

O cichy Baranku na krzyżu rozpięty * oddajesz ducha swego w 

Ojca ręce.* I jeszcze po śmierci włócznią ugodzony * w 

przenajświętsze Serce pełne miłości.  Mój Mistrzu... 

STACJA XIII 

O Niebieska pani Tyś pełna boleści * gdy trzymasz w świętych 

rękach Swego Syna * i obmywasz łzami najświętsze rany te, * 

które zadały nasze grzechy, złości.  Mój Mistrzu... 

STACJA XIV 

Najbliżsi uczniowie wraz z Matką Bolesną * składają martwe 

Ciało w nowym grobie,* i tak z wielkim bólem, żegnają się z 

Panem * który wybawił świat od śmierci wiecznej. Mój Mistrzu… 

42. D R O G A     K R Z Y Ż O W A 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, rozważając mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, w 

poczuciu mej słabości, nędzy i niemożności, ofiaruję Ci przez Najświętszą Maryję 

Pannę, Różę Duchowną, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, które ustawicznie ofiaruje się za nas na ołtarzach i w tabernakulach 

całego świata, oraz Mistyczne Ciało Chrystusa, jako najwyższe uwielbienie, 

dziękczynienie, miłość, zadośćuczynienie i przeproszenie za grzechy, oraz pokorną 
prośbę w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, całej ludzkości, pokój na 

świecie i za wszystkich żyjących i zmarłych. Amen. (Tu można wymienić swoje 

szczególne intencje: wspólnotowe i osobiste). 
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STACJA  I 

PAN JEZUS zasądzony na śmierć. 

Kłaniamy się Tobie (lub „Wielbimy Cię” gdy jest Najśw. Sakr.),  Panie  

Jezu  Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat 

odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ten niewinny wyrok 

śmierci Twego Syna, za nadużywanie Sakramentu Pokuty, oraz 

za niewdzięczność z tego powodu. Proszę Cię o tę łaskę, abym 

zawsze się tak spowiadał, jakby to była moja ostatnia spowiedź i 

proszę o łaskę gruntownej poprawy mojego życia. Chwała Ojcu i 

Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze 

i na wieki wieków. Amen.  

P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy 

i miłosierny, W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA II 
PAN JEZUS bierze Krzyż na ramiona Swoje. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),   Panie  Jezu  Chryste i błogo-

sławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci niesienie ciężkiego 

Krzyża i Najświętszą Ranę ramienia, jako wynagrodzenie za 

grzechy nienawiści i zazdrości między ludźmi. Daj mi też łaskę, 

abym cierpliwy i pokorny we współżyciu z moimi bliźnimi, abym 

nosił brzemiona bliźnich z cierpliwością i pokora. Chwała Ojcu... 

P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny  W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 
STACJA III 

PAN JEZUS pierwszy raz upada pod Krzyżem. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ten bolesny upadek jako 

wynagrodzenie za tę wielką obojętność, którą ludzie Ciebie stale 

i ciągle obrażają. Daj mi łaskę, abym żywił głęboką nienawiść i 
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wstręt do grzechu, abym wolał wszystko wycierpieć, niż Ciebie 

zasmucić i obrazić. Chwała Ojcu ... Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad 

nami i bądź nam łaskawy i miłosierny W. - przez zasługi Twojej 

Przenajdroższej Krwi. 

STACJA IV 
PAN JEZUS spotyka Swoją Bolesną Matkę 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci boleść Twego Syna i Jego Matki, 

kiedy Oboje widzieli wzajemną boleść i nic sobie pomóc nie 

mogli, gdyż taka była Twoja Wola. Proszę Cię łaskę prawdziwego 

i głębokiego współczucia z cierpiącymi bliźnimi oraz cierpliwe 

znoszenie ich błędów.  Chwała Ojcu...  

P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA V 
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż PANU JEZUSOWI 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci tę niecierpliwą i 

wymuszoną pomoc Szymona dla Syna, przy której On ponownie 

upadł, jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko miłości 

bliźniego oraz za grzechy pychy i wstydu wobec innych 

biednych pokrzywdzonych. Proszę Cię o prawdziwe zrozumienie 

dla cierpiących bliźnich. Chwała Ojcu...  

P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA VI 

Św. Weronika ociera twarz PANU JEZUSOWI 
Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył. 
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Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ten uczynek miłosierny Twego 

Syna, że On raczył wyrazić Swoje Oblicze na chuście Weroniki, 

jako wynagrodzenie za egoizm, za miłość własną ludzi. Proszę o 

łaskę, abym w każdym człowieku Ciebie widział i zawsze myślał, 

że wszystko co czynię moim bliźnim, czy dobro, czy zło – Tobie 

czynię. Chwała Ojcu ... P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź 

nam łaskawy i miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA VII 
PAN JEZUS drugi raz pod Krzyżem upada. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),   Panie  Jezu  Chryste i błogo-

sławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci  ten bolesny upadek 

Twojego Syna jako wynagrodzenie za grzechy nieposłuszeństwa 

natchnieniom do dobrego i za opuszczenie dobrych uczynków. 

Proszę Cię o łaskę posłuszeństwa natchnieniom i całkowite 

poddanie się Twojej Woli. Chwała Ojcu ... P. Jezu Ukrzyżowany, 

zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA VIII 
PAN JEZUS spotyka płaczące nad Nim niewiasty. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci tę cierpliwość i opanowanie 

Twojego Syna, przy spotkaniu z płaczącymi niewiastami i proszę 

o łaskę prawdziwego poznania samego siebie, o prawdziwą 

pokorę, trwałą poprawę oraz prawdziwe opanowanie samego 

siebie. Chwała Ojcu ... P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i 

bądź nam łaskawy i miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA IX 
PAN JEZUS trzeci raz pod krzyżem upada. 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

27 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ten bolesny upadek Twojego 

Syna, jako wynagrodzenie za niestałość i niewierność w 

wypełnianiu dobrych postanowień i proszę o łaskę wytrwania w 

tych tak często czynionych postanowieniach. Chwała Ojcu ...  

P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA X 
PAN JEZUS z szat obnażony, octem z mirrą i żółcią napojony. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci obnażenie Ciała Jego i ten gorzki 

napój żółci, jako wynagrodzenie za grzechy nie umiarkowania, 

za grzechy nieskromności i nieczystości. Proszę o łaskę 

prawdziwej wewnętrznej czystości i o prawdziwe opanowanie 

wszystkich pożądań. Chwała Ojcu ... P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się 

nad nami i bądź nam łaskawy i miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA XI 
PAN JEZUS okrutnie do Krzyża przybity. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ukrzyżowanie  

Twojego Syna jako wynagrodzenie za najcięższe grzechy  całej  

ludzkości. Proszę Cię, daj łaskę wielkiego wstrętu do każdego 

grzechu i wielki serdeczny żal za nie – z miłości ku Tobie, abym 

Cię tak kochał, jak Ty sobie ode mnie tego życzysz, abym moją 

miłością mógł wynagrodzić za tych ludzi, którzy jej dla Ciebie nie 

mają. Chwała Ojcu ...  
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P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy  

i miłosierny W.  przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA XII 
PAN JEZUS umiera na Krzyżu 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci okrutne trzygodzinne 

męki konania Twojego Syna na Krzyżu i Jego śmierć, jako 

wynagrodzenie za niewierność kapłanów i za opieszałość ich w 

korzystaniu z łask. Proszę Cię o łaskę, abym Wolę Bożą wiernie 

wypełniał aż do śmierci, tak, abym mógł powiedzieć, że 

wypełniłem zadanie mojego życia, jakie miałem do wypełnienia.  

Chwała Ojcu ...  
P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA XIII 
PAN JEZUS zdjęty z Krzyża i na łonie Matki Swojej złożony. 

Wielbimy Cię,  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy Ciebie,           żeś 

przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył. 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zdjęcie z Krzyża Ciała Twojego 

Syna i to najboleśniejsze przebite Serce Jego Matki, jako 

wynagrodzenie za opuszczanie Mszy Św. i te zniewagi, które 

Matce Najświętszej od ludzi są czynione. Matko Bolesna proszę 

Cię, abyś także i mnie wzięła w życiu w Twoje ramiona i daj mi w 

nich umrzeć. Chwała Ojcu ... P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad 

nami i bądź nam łaskawy i miłosierny  

W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

STACJA XIV 
PAN JEZUS do grobu złożony. 

Kłaniamy się Tobie (wielbimy Cię),  Panie  Jezu  Chryste i błogosławimy 

Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją, świat odkupić raczył 
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Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci złożenie do grobu Twojego Syna, 

jako wynagrodzenie za niedbałe przyjmowanie Komunii Św. i 

proszę Cię o łaskę, abym się zawsze do niej przygotował i o łaskę 

doskonałego żalu za moje grzechy, tak, abym mógł przyjąć Św. 

Wiatyk, jako rękojmię chwalebnego zmartwychwstania. Chwała 

Ojcu ...  
P. Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami i bądź nam łaskawy i 

miłosierny W. - przez  zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ 

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, pokornie prosimy przez bolesną mękę, 

śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twego Syna, Jezusa 

Chrystusa, przez łzy Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo św. 

Józefa, świętych Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała i wszystkich 

duchów Niebieskich, świętych, zbawionych, dusz w czyśćcu cierpiących, 

przez zasługi ludzi tobie oddanych, okaż miłosierdzie nam i całemu 

światu (3x). 

Święty Boże, Święty Mocny,  

Święty a Nieśmiertelny,  

Zmiłuj się nad nami! (3x)  

 (Dla uzyskania odpustu zupełnego odmawia się na intencje Ojca 

Świętego: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., i Chwała Ojcu...). 

43.  G O R Z K I E   Ż A L E  

„Gorzkie Żale” powstały w Polsce na początku XVIII wieku i po raz 

pierwszy były wprowadzone przez ks. misjonarzy i śpiewane w kościele 

Świętego Krzyża w Warszawie. W druku ukazało się w 1707 r. pt. 

Snopek Mirry.  

Gorzkie żale, przybywajcie, — Serca nasze przenikajcie. — 

Rozpłyńcie się, me źrenice, — Toczcie smutnych łez krynice. 

Słońce, gwiazdy omdlewają, — Żałobą się pokrywają. — 

Płaczą rzewnie Aniołowie, — A któż żałość ich wypowie? 
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Opoki się twarde krają. — Z grobu umarli powstają. — Cóż 

jest pytani; co się dzieje? — Wszystko stworzenie truchleje! 

Na ból męki Chrystusowej — Żal przejmuje bez wymowy. — 

Uderz Jezu, bez odwłoki — W twarde serc naszych opoki! 

Jezu mój, we Krwi ran Swoich — Obmyj duszę z grzechów 

moich! — Upał serca swego chłodzę, — Gdy w przepaść męki 

Twej wchodzę. , 

44  C Z Ę Ś Ć   P I E R W S Z A  

INTENCJA: Przy pomocy laski Bożej przystępujemy do rozważania 

męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu 

niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego majestatu, pokornie Mu 

dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył 

zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął 

krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci NMP Matki 

Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się 

nabożeństwem ku męce Chrystusowej. 

W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus 

wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem 

oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu 

ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym 

duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i 

wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i 

opamiętania.  

H Y M N 

Żal duszę ściska, serce boleść czuje, — Gdy słodki Jezus na 

śmierć się gotuje: Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje — me 

serce mdleje. 

Pana świętości uczeń zły całuje, — Żołnierz okrutny 

powrozmi krępuje! — Jezus tym więzom dla nas się poddaje. — 

Na śmierć wydaje. 
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Bije, popycha tłum nieposkromiony * nielitościwie z tej i 

owej strony. — Za włosy targa; znosi w cierpliwości — Król z 

wysokości. 

Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, — gdy zbrojną 

żołnierz rękawicą chlusta. — Wnet się zmieniło w płaczliwe 

wzdychanie — serca kochanie. 

Oby się serce we łzy rozpływało, — że Cię, mój Jezu sprośnie 

obrażało! — Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości — dla Twej 

miłości.   

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem 

1. Jezu, na zabicie okrutne, — Cichy Baranku od wrogów 

szukany, — Jezu mój kochany! 

2. Jezu, za trzydzieści srebrników — Od niewdzięcznego 

ucznia zaprzedany, — Jezu mój kochany! 

3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, — jakoś sam wyznał, 

przed śmiercią nękany, — Jezu mój kochany! 

4. Jezu, na modlitwie w Ogrójcu, — strumieniem potu 

krwawego zalany, — Jezu mój kochany! 

5. Jezu,  całowaniem  zdradliwym  —  od niegodnego 

Judasza wydany, — Jezu mój kochany! 

6. Jezu, powrozami grubymi — od swawolnego żołdactwa 

związany, — Jezu mój kochany! 

7. Jezu od pospólstwa zelżywie — przed Annaszowym sądem 

znieważany, — Jezu mój kochany! 

8. Jezu, przez ulice sromotnie — przed sąd Kajfasza za włosy 

targany, — Jezu mój kochany! 

9. Jezu, od Malchusa srogiego — ręka zbrodniczą 

wypoliczkowany, — Jezu mój kochany!  

10. Jezu, od fałszywych dwóch świadków za zwodziciela 

niesłusznie podany, — Jezu mój kochany! 
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Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony — Dla nas zelżony i 

pohańbiony! Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże 

nieskończony! 
Rozmowa duszy z Matką Bolesną 

1. Ach! Ja Matka, Tak żałosna! — Boleść mnie ściska 

nieznośna, — Miecz Me serce przenika 

2. Czemuś, Matko ukochana, — ciężko na sercu stroskana? — 

Czemu wszystka truchlejesz! 

3. Co mię pytasz, wszystkam w mdłości,— mówić nie mogę z 

żałości, — Krew mi serce zalewa. 

4. Powiedz mi, o Panno moja, — czemu blednieje twarz 

Twoja? — Czemu gorzkie łzy lejesz? 

5. Widzę, że Syn ukochany, — w Ogrójcu cały zalany — Potu 

krwawym potokiem. 

6. O Matko, źródło miłości, — Niech czuję gwałt Twej 

żałości! — Dozwól mi z sobą płakać! 

 Jeśli śpiewa się jedną tylko część dodaje się trzy razy:  

Któryś za nas cierpiał rany… 

45  C Z Ę Ś Ć   D R U G A    

P o b u d k a 

Gorzkie żale przybywajcie... (str. 29) 
Intencja: W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy 

rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem 

oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, 

zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc 

Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich 

narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i 

nieszczęść doczesnych, a szczególnie: zarazy, głodu, ognia i wojny. 

H y m n 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

33 

1. Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje, — jako dla ciebie 

sobie nie folguje, — Przecież Go bardziej niż katowska dręczy — 

Złość twoja męczy. 

2. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenią, — cichy Baranek, 

z wielkiego wzgardzenia —  Dla białej szaty, którą jest odziany, 

— głupim nazwany. 

3. Za moje złości grzbiet srodze biczują; — Pójdźmyż 

grzesznicy, oto nam gotują, — ze krwi Jezusa dla serca ochłody 

— Zdrój żywej wody. 

4. Pycha światowa niechaj co chce wróży, — Co na swe 

skronie wije wieniec z róży. — W szkarłat na pośmiech cierniem 

Król zraniony — Jest ozdobiony! 

5. Oby się serce we łzy rozpływało, — że Cię mój Jezu, 

sprośnie obrażało! — Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości! 

— Dla Twej miłości. 

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem 

1. Jezu, od pospólstwa niewinnie, — jako łotr godzien śmierci 

obwołany,— Jezu mój kochany! 

2. Jezu, od złośliwych morderców — po ślicznej twarzy tak 

sprośnie zeplwany, — Jezu mój kochany! 

3. Jezu, pod przysięgą od Piotra — po trzykroć z wielkiej 

bojaźni zaprzany, — Jezu mój kochany! 

4. Jezu, od okrutnych oprawców, — na sąd Piłata, jak zbójca 

szarpany, — Jezu i kochany! 

5. Jezu, od Heroda i dworzan, — Królu niebieski, zelżywie 

wyśmiany, — Jezu j kochany! 

6. Jezu, w białą szatę szydersko — na większy pośmiech i 

hańbę ubrany, — Jezu mój kochany! 
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7. Jezu, u kamiennego słupa — niemiłosiernie biczmi 

wysmagany, — Jezu mój kochany! 

8. Jezu, przez szyderstwo okrutne — cierniowym wieńcem 

ukoronowany, — Jezu mój kochany! 

9. Jezu, od żołnierzy niegodnie — na pośmiewisko purpurą 

odziany, — Jezu mój kochany! 

10. Jezu, trzciną po głowie bity, — Królu boleści, przez lud 

wyszydzany, — Jezu mój kochany! 

Bądź  pozdrowiony,  bądź  pochwalony — dla nas zelżony, 

wszystek skrwawiony, — bądź  uwielbiony,  bądź  wysławiony, 

— Boże nieskończony!  

Rozmowa duszy z Matką Bolesną 

1. Ach, widzę Syna mojego — przy słupie obnażonego, —

Rózgami zsieczonego!  

2. Święta Panno, uproś dla mnie, — bym ran Syna Twego 

znamię — Miał na sercu wyryte!  

3. Ach, widzę jako niezmiernie — ostre głowę ranią ciernie! — 

Dusza moja ustaje! 

4. O Maryjo, Syna Swego — ostrym cierniem zranionego — 

Podzielić ze mną mękę! 

5. Obym ja, Matka strapiona, — mogła na Swoje ramiona — 

Złożyć krzyż Twój, Synu mój! 

6. Proszę, o Panno jedyna, — Niechaj krzyż Twojego Syna 

— Zawsze w sercu swym noszę! 3 x Któryś za nas cierpiał 

rany... 

46  C Z Ę Ś Ć   T R Z E C I A    

Gorzkie żale przybywajcie... (str. 29) 
Intencja: W tej ostatniej części będziemy rozważać co Pan Jezus cierpiał 

od chwili ukoronowania aż  do  ciężkiego skonania na krzyżu. Te 

bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za 
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grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane 

do pokuty i prawdziwej poprawy życia, oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią Swoją świętą ogień zgasił; 

prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i 

szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. 

H y m n 

1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? — Serce me, czemu całe 

nie truchlejesz? — Toczy twój Jezus z ognistej miłości — Krew w 

obfitości. 

2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, — sromotne drzewo na 

ramiona zwala; — Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, — jęczy 

i stęka. 

3. Okrutnym katom posłusznym się staje. — Ręce i nogi 

przybić sobie daje. — Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi — nasz 

Zbawca drogi! 

4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, — aby na tobie 

dłużej nie wisiało! — My je uczciwie w grobie położymy, — 

Płacz uczynimy. 

5. Oby się serce we łzy rozpływało, — że Cię mój Jezu, 

sprośnie obrażało! — Żal mi, ach żal mi, ciężkich moich złości — 

Dla Twej miłości! 

6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności, — Za Twe 

obelgi, męki, zelżywości, — któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, 

— Cierpiał bez winy! 

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem 

1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie, — jako złoczyńca z łotry 

porównany, — Jezu mój kochany! 

2. Jezu, przez Piłata niesłusznie — na śmierć krzyżową za 

ludzi skazany, — Jezu mój kochany! 
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3. Jezu, srogim krzyża ciężarem — na kalwaryjskiej drodze 

zmordowany, — Jezu mój kochany! 

4. Jezu, do sromotnego drzewa — przytępionymi gwoźdźmi 

przykowany, — Jezu mój kochany! 

5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów — na drzewie hańby 

ukrzyżowany, — Jezu mój kochany! 

6. Jezu, od stojących wokoło — i przechodzących szyderczo 

wyśmiany, — Jezu mój kochany! 

7. Jezu, bluźnierstwami od złego — współ wiszącego łotra 

wyszydzany, — Jezu mój kochany!  

8. Jezu, gorzką żółcią i octem — w wielkim pragnieniu Swoim 

napawany, — Jezu mój kochany! 

9. Jezu, w Swej miłości niezmiernej — jeszcze po śmierci 

włócznią przeorany, — Jezu mój kochany! 

10. Jezu, od Józefa uczciwie — i Nikodema w grobie 

pochowany, — Jezu mój kochany! 

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony — Dla nas zmęczony i 

krwią zbroczony — Bądź  uwielbiony, bądź wysławiony Boże 

nieskończony!  
Rozmowa duszy z Matką Bolesną 

1. Ach, ja Matka boleściwa — pod krzyżem stoję smutliwa, 

— Serce żałość przejmuje. 

2. O Matko, niechaj prawdziwie, — patrząc na krzyż 

żałośliwie, — Płaczę z Tobą rzewliwie! 

3. Jużci, już moje Kochanie — gotuję się na skonanie! * Toć i 

ja z Nim umieram! 

4. Pragnę Matko, zostać z Tobą, — Dzielić się Twoją żałobą 

— Śmierci Syna Twojego. 

5. Zamknął słodką Jezus mowę, — Już ku ziemi skłania 

głowę, — Żegna już Matkę Swoją! 
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6. O Maryjo, Ciebie proszę, — Niech Jezusa rany noszę — I 

serdecznie rozważam.  

3x Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

P I E Ś N I   K U   C Z C I    

S E R C A   B O Ż E G O 

47. 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 się. 

48 Twemu Sercu cześć składamy,* O Jezu nasz, o Jezu!* 

Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! Chwała niech 

będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu!  

 Serce to nam otworzone,* O Jezu nasz, o Jezu!* Włócznią na 

Krzyżu zranione, * o Zbawicielu drogi!  * Chwała niech będzie… 

Ono przepaścią miłości,* O Jezu nasz, o Jezu!* W Nim się topią 

nasze złości, * o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie… 

Tam ucieczka, tam schronienie,* O Jezu nasz, o Jezu!* Gdy nas 

ciśnie utrapienie, * o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie… 

Gdy kto grzeszy, a żałuje, * O Jezu nasz, o Jezu!* Twoje Serce go 

przyjmuje. * o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie… 
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49 Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI, * z tej biednej ziemi, z tej łez 

doliny * tęskny się w niebo unosi dźwięk, * O Boskie Serce, 

skarbie jedyny * wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie 

chciej odrzucać modlitwy tej, * bo Twej litości błagamy w niej. *  

Serce Jezusa, ucieczko nasza, * zlituj się zlituj nad ludem swym.  

Ku Tobie oczy zalane łzami, * z wielką ufnością 

zwrócone są;* Ty się zlitujesz pewnie nad nami, * bo Ty nie 

gardzisz pokuty łzą.* Ku Tobie ślemy błagalny głos: * ach odwróć 

od nas karania cios.* Serce Jezusa... 

To prawda, Panie, żeśmy zgrzeszyli, * żeśmy Ci wiele 

zadali ran, * żeśmy na litość nie zasłużyli, * aleś Ty dobry Ojciec i 

Pan.* Tyś za nas wylał najdroższą Krew, * zalej nią, zalej słuszny 

swój gniew.* Serce Jezusa... 

W Tobie o Serce Króla naszego, * świeci nam słodkich 

nadziei blask, * Ty nie odrzucisz ludu swojego, * Tyś 

niezgłębioną przepaścią łask, * a naszą nędzę tak dobrze znasz,* 

my bardzo biedni, o Panie nasz.* Serce Jezusa... 

50. KOCHAJMY PANA, bo Serce Jego, * żąda i pragnie 

serca naszego,* dla nas Mu włócznią boleść zadana, *  Kochajmy 

Pana, * kochajmy Pana. 

2. O pójdź do Niego wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż 

dziękczynienie, * i swoje przed Nim zegnij kolana, * Kochajmy… 

3. Pójdźcie do Niego biedni grzesznicy * zmyć grzechów zmazy w 

czystej krynicy, * nad śnieg zbieleje dusza zmazana,* Kochajmy... 

4. Pójdźcie do Niego szczęśliwe dusze, * obmyte we łzach, w 

pokuty skrusze, * już niewinności szata wam dana * Kochajmy … 
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51. POBŁOGOSŁAW JEZU drogi, * tym co Serce Twe 

kochają,* niechaj skarb ten cenny drogi, * na wiek wieków posiadają. 

Za Twe łaski dziękujemy, * które 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.  

52. POBŁOGOSŁAW NAS, (albo NIE OPUSZCZAJ NAS ), 

Nie opuszczaj nas,* Jezu pobłogosław nas! * Tyś powiedział, że 

na ziemi* nie zostawisz nas samymi, * Twoje Serce czuło w 

niebie,* jak nam ciężko żyć bez Ciebie. Pobłogosław nas… * 

Gdzie pociechę my znajdziemy?* Gdzie łzy żalu ukoimy? * Tylko  

w Sercu Twoim, Panie, * i pociecha, i wytrwanie. Pobłogosław… 

W Serca Twego słodkiej ranie* wszystko mamy, dobry Panie;* 

tam ucieczka, tam schronienie,* tam wesele tam wzmocnienie.P.n 

O pociągnij nas za sobą,* byśmy krzyż dźwigali z Tobą,* przy 

Twym Sercu zawsze byli* i dla Niego tylko żyli. Pobłogosław nas 

53. O, NIE WYSŁOWIONE szczęście zajaśniało, * gdy Słowo 

wcielone swe Serce nam dało. * Cud Boskiej miłości, o duszo 

ludzka głoś: ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.  

 Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!* Bóg mieszka z 

grzesznymi, Serce Jego mamy. Cud Boskiej miłości... 

Miłość świat ten cały, w niebo zamieniła,* gdy w tej 

Hostii małej Serce Boże skryła. Cud Boskiej miłości ... 
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54. NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, * proszę najgoręcej,  

Spraw niech Cię kocham,* kocham coraz więcej. /x2  

NIEPOKALANE SERCE MARYI, * proszę najgoręcej 

Spraw niech Cię kocham,* kocham coraz więcej. /x2  

 NAJCZYSTSZE SERCE JÓZEFA, proszę najgoręcej 

Spraw niech Cię kocham,* kocham coraz więcej. /x2  

55. O, MÓJ JEZU, * cichy i pokorny 

Uczyń serca nasze * według serca Twego. 

56. NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE, poświęcamy Ci * 

naszą Ojczyznę, miasta i wioski, * nasze rodziny i nas samych. * 

Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje! /x3  

P I E Ś N I     N A   O F I A R O W A N I E  

57. Z RĄK KAPŁAŃSKICH, przyjmij Panie,* tę ofiarę 

chleba wina,* co się wkrótce dla nas stanie,* Krwią i Ciałem 

Twego Syna.* Niech przestępstwa nasze zmywa,* i uśmierza 

gniew Twój Panie, * niech nas z niebem pojednywa, * i uzyska 

przebłaganie. 

58.WSZYSTKO TOBIE oddać pragnę * i dla ciebie tylko żyć. * 

Chcę Cię Jezu, kochać wiernie, * dzieckiem Twoim zawsze być.  

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

Serce moje, duszę moją Panie Jezu weź! 

Wszystko Tobie oddać pragnę * od najmłodszych moich 

lat! * Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł * pokusami swymi świat!  

Bezgranicznie chcę zaufać, * tak jak, tego Panie chcesz. 

* Co prawdziwie dla mnie dobre * Ty ode mnie lepiej wiesz.  
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59. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI * składamy na Twoim 

stole, * Wszystko co mamy, * wszystko co mamy * choć i tak * to od 

wieków jest Twoje. 

60. 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 przystojniejszej ofiary nie mamy. 

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. 

P I E Ś N I   E U C H A R Y S T Y C Z N E  

61. O ZBAWCZA HOSTIO, godna czci,* co lud do 

niebios wiedziesz bram; * Bój srogi nęka wiernych Ci, * daj siłę 

pomoc ześlij nam! * Jednemu w Trójcy Władcy ziem * niech 

będzie chwała w każdy czas, * Niech On wieczystym życiem 

swym * w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. 

62. WITAM CIĘ, WITAM, Przenajświętsze Ciało, * 

któreś na krzyżu sromotnie wisiało * za nasze winy, Synu Jedyny, 

* Ojca wiecznego, Boga prawego * Zbawicielu świata. 

Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu. * W tym 

Sakramencie dziwnie zakrytemu.* Żebrzem litości i Twej 

miłości,* Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi, * pohamować 

raczył. 
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Zmiłuj się, zmiłuj, nad nami grzesznymi, * nie racz pogardzić 

prośbami naszymi. * Zgrom hardych siły, daj pokój miły. * 

Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady * spośród ludu swego.  

63. PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM * 

upadajmy wszyscy wraz * niech przed Nowym Testamentem, * 

starych praw ustąpi czas. * Co dla zmysłów nie pojęte, * niech 

dopełni wiara w nas. * Bogu Ojcu i Synowi * hołd po wszystkie 

nieśmy dni, * niech podaje wiek wiekowi, * hymn tryumfu, 

dzięki, czci. * A równemu Im Duchowi * niechaj wieczna chwała 

brzmi. Amen. 

64.  KŁANIAM SIĘ TOBIE, przedwieczny Boże, * 

którego niebo objąć nie może, * ja proch mizerny, przed Twą 

możnością,* z wojskiem Aniołów klękam z radością.  

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, * kocham serdeczne, 

pokłon oddaję. * cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, * niech 

Ci się kłania z niebem świat cały. 

Dziękuję za to, żeś się zostawił, * w tym Sakramencie, 

abyś nas zbawił, * za Twoje łaski tu wyświadczone, * odbieraj od 

nas serca skruszone. 

65. PÓJDŹ DO JEZUSA do niebios bram, * w Nim tylko 

szukaj pociechy tam, * On cię napoi krwią swoich ran, * On 

Ojciec, Lekarz, Pan.  

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. * Słuchaj, Jezu... 
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66. CZEKAM NA CIEBIE, dobry Boże, * przyjdź do mnie 

Panie, pospiesz się. * niechaj mi łaska Twa pomoże, * chcę 

czystym sercem przyjąć cię. * 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. 

Wśród licznych trosk i niepokojów, * kiedy już sił nie 

starcza nam, * karmisz nas Panie, Swoim Ciałem, * Tyś nasza 

Moc, nasz Bóg i Pan. * Przyjdź do nas Panie, * Nasz dobry Boże 

przyjdź i nie spóźniaj się. * Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską 

Swoją.* Przyjdź i nie spóźniaj się. 

67. IDZIE MÓJ PAN,  idzie mój Pan, * On teraz biegnie 

by spotkać mnie. * Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud, 

* On chce chlebem nas nakarmić, * by nasycić życia głód. 

68. PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA, * już puka do mych 

drzwi, * pobiegnę Go przywitać, * z radości serce drży.  

  O szczęści nie pojęte, * Bóg sam odwiedza mnie.  

 O Jezu wspomóż łaską bym godnie przyjął Cię.  

Nie jestem godzien Panie, * byś w sercu moim był * Tyś 

Królem wszego świata, *  a jam jest marny pył. * O szczęście... 

Gdy wspomnę na me grzechy, * ze żalu płyną łzy,* bom 

Serce Twoje zranił, * o Jezu odpuść mi! * O szczęście... 

Pragnąłbym Cię tak kochać,* jak ty kochałeś mnie,* 

przyjm Serce me oziębłe.* A daj mi serce Twe! * O szczęście... 

69. BÓG KIEDYŚ stał się jednym z nas, * by nas 

przemienić w siebie.* 

 Ref... Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. 

Uczył że Pan Bóg kocha nas, * wszyscy zaś braćmi jesteśmy.*  

Ref... Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. 
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Cierpiał na Krzyżu wiele ran, * by zmazać nasze grzechy.  * Ref... 

Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach* by niebo nam otworzyć.*Ref. 

Ducha  Świętego zesłał też,* by wszystkich nas uświęcił.  * Ref... 

Założył święty Kościół Swój, * byśmy w Nim jedno byli.* Ref... 

Maryję Matkę ludziom dał,* by wspomożeniem była. * Ref... 

70. Ref. CHRYSTUS PAN KARMI NAS, * 

Swoim świętym Ciałem, * Chwalmy Go na wieki.  

Duchem całym wielbię Pana, * Boga, Zbawcę jedynego, * bo 

w Nim samym odnajduję, * wszystką radość życia mego. * Ref. 

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba, * na swą sługę uniżoną, * 

by mnie odtąd wszyscy ludzie, * mogli zwać błogosławioną,  Ref.  

Sprawił we mnie wielkie dzieła, * w swej dobroci niepojętej, 

*On Wszechmocny, On Najwyższy,*On sam jeden zawsze święty. 

On, który przez pokolenia, * pozostaje miłosierny, * Wobec 

tego, kto Mu służy, * i chce zostać Jemu wierny. Ref.  

On, który swą moc objawia, * gdy wyniosłość serc uniża, * 

Każdy zamiar może zburzyć, * który pychą Mu ubliża . Ref. 

W mocy Jego odjąć władzę, * a wydźwignąć pokornego,* 

Wszystkich głodnych zaspokoić, * głodem wstrząsnąć bogatego. Ref. 

On się ujął za Swym ludem, * dziećmi wiary Abrahama, *  

Pomny na Swe Miłosierdzie, * obietnicy Swej nie 

złamał. Ref.  

71. 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.* Panie dobry... 
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Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,* bo łan dojrzewa pachnie 

świeżym chlebem,* niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,*  

a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.* Panie dobry.. 

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, * jeśli spełnimy, co nam 

nakazałeś,* cóż my bez Ciebie Panie uczynimy,* Tyś naszym 

Życiem i Oczekiwaniem.* Panie dobry... 

72. U DRZWI TWOICH stoję Panie/x2-Czekam na Twe zmiłowanie /x2 

Któryś pod postacią chleba /x2 – Prawdziwy Bóg jesteś z nieba /x2 

W tej Hostii jest Bóg żywy /x2 – Choć zakryty, lecz prawdziwy/x2 

W tym Najświętszym Sakramencie/x2– Z nieba stawa w tym momencie./x2 

Jak wielki cud Bóg uczynił/x2 – Gdy chleb w Ciało Swe przemienił/x2 

A nam pozywać zostawił/x2 – Ażeby nas przez to zbawił. /x2 

Święty, Mocny, Nieśmiertelny/x2 – W majestacie swym niezmierny! /x2 

Aniołowie się lękają, /x2 - Gdy na Jego twarz patrzają. /x2 

Wszyscy niebiescy duchowie /x2 – Lękają się i królowie. /x2 

Niebo, ziemia ani może/x2 – Pojąć co jest Bóg nie może. /x2 

Żaden z wojska anielskiego/x2 – Nie dostąpi nigdy tego. /x2 

Czego człowiek dostępuje, /x2 - Ciało i Krew gdy przyjmuje. /x2 

Jam nie godzien, Panie tego/x2 – Abyś wszedł do Serca mego. /x2 

Rzeknij tylko słowo swoje, /x2 - A tym zbawisz duszę moją. /x2 

Kłaniam się Tobie samemu, /x2- Bądź miłościw mnie grzesznemu. 

Niechaj żyje z Tobą, Panem /x2 – Aż na wieki wieków. Amen. /x2 

73. ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE i niskości swej,* 

Wielbię twój majestat, skryty w Hostii tej. * Tobie dziś w ofierze 

serce daje swe,* O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci swe. 

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;* Kto się im poddaje, 

temu wiary brak;* Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, * Że w 

postaci Chleba utaiłeś się. 
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Bóstwo swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;* Tu ukryte z Bóstwem 

Człowieczeństwo wraz;* Lecz w Oboje wierząc, wiem, ze dojdę 

tam,* Gdzieś przygarnął łotra: do twych niebios bram.  

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.  

Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas,* Chlebie Żywy, życiem 

Swym darzący nas;* Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie 

brał * Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.  

Ty co jak pelikan, krwią Swą karmisz lud, * Przywróć mi 

niewinność, oddal grzechów brud;* Oczyść mnie Krwią swoją, 

która wszystkich nas * Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.  

Pod zasłoną teraz, Jezu widzę Cię; * Niech pragnienie serca 

kiedyś spełni się;* Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł, * Gdzie 

wybranym miejsce przygotował Bóg. 

74. NIECH ŻYJE JEZUS zawsze w sercu mym, /x2 

Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. /x2 

Pozostań Jezu zawsze w sercu mym.  /x2 

Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. /x2 

75. JEZU, ZOSTAŃ W NAS! Jezu, połącz nas. 

Złącz nas w prawdzie i Miłości, który jesteś w nas./x2 

Jezu połącz nas, stań pośrodku nas.  

Jedno serce, jedną duszę stwórz, o Jezu, w nas!/x2  

76. JEZUS JEST TU, Jezus jest tu, * O, wznieśmy ręce 

wielbiąc Jego Imię. * Jezus jest tu!/* Pan jest wśród nas, Pan jest 

wśród nas,* O, wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię. * Pan jest 

wśród nas!/* Bóg kocha nas, Bóg kocha nas,* O, wznieśmy ręce 

wielbiąc Jego Imię. * Bóg kocha nas!/*Matka jest tu, Matka Jest 

tu,* O, wznieśmy ręce wielbiąc Jej Imię. * Matka jest tu!  
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77. PAN BLISKO JEST, oczekuj Go  

Pan blisko jest w Nim serca moc. 

78. BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE,  mocy moja! * Ty Panie, 

jesteś mą nadzieją, * Tobie ufam i bać się nie będę.  

79. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ, * 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, * królów Król i 

panów Pan. 

80. 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. 

81. JEDEN JEST tylko Pan, tutaj jest Jego dom, * 

klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie * i razem chwalmy 

Go./x2 

82. JEZUS PRZEZ ŻYCIE mnie wiedzie, * daje mi silne 

Swe dłonie, * kroczy przede mną na przedzie * i drogę wskazuje 

mi wciąż. *  

Jezus jest mym przyjacielem,* Jezus jest obrońcą mym. 

* Jezus jest mym Zbawicielem,* zawsze chcę przebywać z nim.  

On mnie obdarzył pokojem,* duszę nieczułą poruszył.* Miłość i 

radość dał swoją,* i w serce nadzieje mi wlał. Ref. Jezus... 

Krzyża ciężkiego ramiona,* gniotły mu barki straszliwie,* potem 

za grzechy me skonał, * bym jeszcze zbawienie mógł mieć . Jezus. 

83. WZNOSZĘ RĘCE  me wzwyż, * z moich 

ust chwała brzmi, * z sercem pełnym wdzięczności 

błogosławić Cię chcę. * Błogosławić Cię chcę, * 

błogosławić Cię chcę! * z sercem pełnym 

wdzięczności * błogosławić Cię chcę. 
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84. JEZU W HOSTII UTAJONY, * daj mi serce Twoje 

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. 

85. 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.  

Pan wieczny, zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty,* 

Niech wiecznie wielbion będzie * Święty, Święty, Święty. 

85a. MIEJSCE TO WYBRAŁ PAN,* aby wysłuchać nas, * 

śpiewajcie wszyscy słudzy Jego domu, * Bogu oddajmy cześć. /x2  

86. PÓJDŹCIE BŁOGOSŁAWIĆ Pana * wszystka 

ziemio, niebo całe! * W jeden dźwięk pieśń nasza zlana * niechaj 

śpiewa Panu chwałę. * 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. * Bóg Najświętszy, Bóg miłości… 

87. NIECH BĘDZIE CHWAŁA i cześć i uwielbienie! * 

Chwała i cześć Jezusowi! Chwała, niech będzie chwała! Tak, 

Jemu chwała i cześć! 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

49 

88 O, MILCZĄCO HOSTIO BIAŁA!* Na 

kolanach wielbię Cię, * Tyś tak biedna, taka mała,* a w 

Twym cieniu kryje się, * Ten co rządzi całym światem * 

Bóg wszechświata – Stwórca nasz, * Przed którego 

majestatem * Aniołowie kryją twarz. 

O, światłości, tak zaćmiona, * rzuć mi Twój promienny 

blask, * o, Dobroci nieskończona, * otwórz dla mnie skarby łask. 

* Chlebie życia nadobfity, * nasyć mojej duszy głód.* Boski 

ogniu tu zakryty, * rozgrzej serca mego chłód.  

Jezu, bądź mi Zbawicielem * i od zgubnych ustrzeż 

dróg, * bądź mi siłą i weselem, * bo w tej Hostii Tyś mój Bóg. * 

Dla miłości Matki Twojej * racz wysłuchać prośbę mą, * bądź 

miłościw duszy mojej, * nie gardź moją cichą łzą.  

89. 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. 

Ja wiem, w kim mam nadzieję,* w słabości mojej moc, 

* to Ten, przed którym światło, * pali się w dzień i w noc, * On 

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

zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.  

Ja wiem, kogo miłuję, * nad wszelki świata czar, * kto poi 

duszę moją, * kto zna miłości żar, * to Król, nad wszystkie króle, * 

wielki i dobry Pan * co karmi dusze nasze * Ciałem i Krwią swych 

ran. 

90. MŁOŚĆ BOŻĄ  w sercu swym dzisiaj mam, * Tą 

miłością coraz bardziej kocham Cię, * w Tobie widzę też 

wspaniałość Króla Chwał,* bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj 

mam. 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

50 

91 BĄDŹŻE POZDROWIONA Hostio żywa,* w której 

Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa. * 

Witaj Jezu, Synu Maryi, * Tyś jest Bóg prawdziwy, *  

 w świętej Hostii 

Bądźże pozdrowione drzewo żywota,* niech kwitnie niewinność, 

anielska cnota.* Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiony Baranku Boży,* zbaw nas, gdy miecz Pański 

na złych się sroży.* Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie,* w tym tu Sakramencie 

wielbimy Ciebie.* Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiona święta krynico,* Serce Przenajświętsze, łaski 

świątnico. * Witaj Jezu... 

Bądźże pozdrowiony Boski Kapłanie,* przyjm nasze ofiary, 

usłysz błaganie. * Witaj Jezu... 

92.  CHWAŁA i DZIĘKCZYNIENIE bądź w każdym 

momencie * Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie! * 

Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, * tylekroć bądź 

pochwalon, Jezu ma miłości! 

93. 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.  
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94. NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY! 

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! 

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,  

Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek! 

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe! 

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! 

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa! 

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! 

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja! 

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie!  

Niech będzie pochwalone Jej Chwalebne Wniebowzięcie 

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki! 

Niech będzie pochwalony św. Józef, przeczysty Jej Oblubieniec!  

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w Swoich 

Świętych! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...  

95.                  M O D L I T W Y    F A T I M S K I E 

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam 

Tobie, kocham Ciebie. Proszę, Cię przebacz tym, którzy nie wierzą 

w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. Trójco 

Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty uwielbiam Cię z 

najgłębszą czcią i ofiaruję Ci Najświętsze Ciało, Krew, Duszę i 

Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich 

tabernakulach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, 

świętokradztwa i obojętność, którymi ludzie Cię obrażają. Przez 

nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo 

Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o łaskę nawrócenia 

biednych grzeszników. O mój Jezu, składam te ofiarę z miłości ku 

Tobie, na wynagrodzenie za zniewagi zadane Niepokalanemu 

Sercu Maryi oraz za Ojca Świętego i nawrócenie biednych 

grzeszników. Amen. 
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H  Y  M  N  Y  

96.   TE DEUM   

CIEBIE BOGA wysławiamy, Tobie, Panu wieczna chwała: 

Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.  

Tobie wszyscy Aniołowie, * Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie * ślą wieczystej pieśni głosy.  

Święty, Święty nad Świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy,  

Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy!  

Apostołów Tobie rzesza, * chór proroków, pełen chwały,  

Tobie hołdy nieść pospiesza * Męczenników orszak biały. 

Ciebie poprzez okrąg ziemi, * z głębi serca ile zdoła,  

Głosy ludów zgodzonymi * wielbi święta pieśń Kościoła.  

Niezmierzonej Ojca chwały, * Syna Słowo wiekuiste,  

Z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś, o Chryste! 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; * by świat zbawić swoim zgonem  

Przyoblókłszy się w człowieka, * nie wzgardziłeś Panny łonem!  

Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie.  

I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. 

Po prawicy siedzisz Boga * w chwale Ojca, Syn jedyny, 

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, * przyjdziesz sądzić ludzkie czyny!  

Prosim słudzy łask niegodni, * wspomóż, obmyj grzech co plami,  

Gdyś odkupił nas od zbrodni * drogiej Swojej Krwi strugami.  

Ze świętymi w blaskach mocy * wiecznej chwały zlej nam zdroje:  

Zbaw, o Panie, lud sierocy, * błogosław dziedzictwo swoje.  

Rządź je, broń po wszystkie lata * prowadź w niebios błogie bramy;  

My w dzień każdy Władco świata, * Imię Twoje wysławiamy!  

Po wiek wieków nie ustanie * pieśń co sławi Twoje czyny. 

O, w dniu onym racz nas, Panie, * od wszelakiej ustrzec winy!  

Zjaw swą litość w życiu całym * tym co żebrzą Twej opieki.  

W Tobie Panie, zaufałem, * nie zawstydzę się na wieki. 
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97.   R O T A    

1. NIE RZUCIM Chryste świątyń Twych, * Nie damy pogrześć 

wiary, * Próżne zakusy duchów złych, * I próżne ich zamiary. * 

Bronić będziemy Twoich dróg * Tak nam dopomóż Bóg! /x2  

2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól * Popłynie hymn wspaniały, *  

Niech żyje Jezus, Chrystus Król! * W koronie wiecznej chwały!* 

Niech żyje Maryja! Zagrzmi róg! * Tak nam dopomóż Bóg! /x2  

3. Oto ślubujem z ręką wzwyż, * synowie Polski, córy.* Świadkiem 

nam zbawca, Jego Krzyż, * Królowa z Jasnej Góry!* Nie spoczniem 

wpierw nim pierzchnie wróg * Tak nam dopomóż Bóg! /x2  

4. Hej do apelu stańmy wraz, * budować Polskę nową, * Ojczyzna 

wolna woła nas * do pracy ręką głową. * Nie wydrze nam jej 

żaden wróg! * Tak nam dopomóż Bóg!/x2  

5. Sztandarem naszym będzie Krzyż, * co ojców wiódł do chwały 

* i nas powiedzie także wzwyż, * gdzie buja Orzeł Biały. * 

Zwyciężym znój i stromość dróg.* tak nam dopomóż Bóg! /x2  

6. Młodzieży swoją Polskę stwórz, * szczęśliwą, Bogu miłą.* Gdy 

z nami Bóg – przeciw nam któż? * On jest najwyższą siłą! * 

Ojczyźnie święty spłacim dług, * tak nam dopomóż Bóg! /x2 

7. Na Jasnej Górze trzymasz straż * by Naród wytrwał w wierze, * 

Ona Królowa i Wódz nasz, * my dzieci Jej Rycerze. * Niech 

padnie Polska do Jej nóg! * tak nam dopomóż Bóg! /x2  

8. Nie mało nas, nie mało nas! * nie traćmy przeto ducha! * Bo 

przyjdzie czas, Bo przyjdzie czas, * Bóg Matki swej wysłucha. * 

Aby nasz Naród Jej być mógł, * tak nam dopomóż Bóg! /x2  

9. Rozwinie sztandar, wzniesie Krzyż, * gdzie błękit, gdzie lazury, 

* i wszystkie serca porwie wzwyż, * do góry - Jasnej Góry! * 

Będzie Królowa wiernych sług. * tak nam dopomóż Bóg! /x2  

98. CHRYSTUS WODZEM, Chrystus Królem!  

Chrystus, Chrystus władcą nam! /x3 
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99. KRÓLUJ NAM CHRYSTE, zawsze i wszędzie, * to 

nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie, * i 

świecić jak słońce jasno. 

2. Naprzód przebojem, młodzi (mali) rycerze, * do walki z 

grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * z 

Nim w bój nasz zastęp wyruszy.  

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * podnosząc w górę swe 

czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * odważnie bo 

Jezus woła. 

4. Odważni, ufni w przyszłość my spójrzmy, * przecież nie 

jesteśmy sami, * szatańskiej złości nic się nie bójmy, * bo Bóg 

Wszechmocny jest z nami. 

5. Zapalmy młodych życia przykładem * do wiernej służby 

Królowi. * Niech idą śmiało naszym przykładem * w walce 

wydanej grzechowi. 

6. Dołóżmy starań w naszej idei, * by Chrystus w duszach 

królował. * Potęga Jego źródłem nadziei, * chcemy, by światu 

panował. 

7. Chryste nasz, Królu, o to prosimy, * niech w naszej kochanej 

Polsce, * wszyscy Cię w sercach naszych nosimy, * żyjąc na co 

dzień w Twej łasce. 

100. CÓŻ CI JEZU DAMY,* za Twych łask strumienie,* 

serca Ci składamy,  korne dziękczynienie. 

Ref.  Panie nasz, króluj nam. Boże nasz króluj nam,  

poprzez wieczny czas króluj Jezu nam. 

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe.*  

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. Ref. Panie nasz,… 

W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,* pokój i wytrwanie, 

ukojeniem  bólu.    Ref. Panie nasz,… 
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101. BOŻE COŚ POLSKĘ przez tak liczne wieki * otaczał 

blaskiem potęgi i chwały, * coś ją osłaniał tarczą swej opieki, * od 

nieszczęść, które pognębić ją miały. * Przed Twe ołtarze zanosim 

błaganie, * Ojczyznę wolną pobłogosław Panie. 

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,* Wspierał walczących 

za najświętszą sprawę, * i chcąc świat cały mieć jej męstwa 

świadkiem, * w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę. *  

Przed Twe ołtarze ... 

3. Powstała z grobu na Twe własne Słowo, * Polska wolności 

narodów chorąży, * pierzchnęły straże, a ponad jej głową, * 

znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.  Przed Twe ołtarze... 

102. MY CHCEMY BOGA, Panno święta, * o usłysz 

naszych wołań głos, * miłości Bożej dźwigać pęta, * to nasza 

chluba to nasz los. Błogosław słodka Pani! * Błogosław wszelki 

stan! * My chcemy Boga, my poddani! * On naszym Królem, On 

nasz Pan! 

2. My chcemy Boga w rodzin kole,* w troskach rodziców, dziatek 

snach,* my chcemy Boga w książce w szkole,* w godzinach 

wytchnień, w pracy dniach.*   Błogosław słodka Pani!... 

3. My chcemy Boga w naszym kraju * wśród starodawnych 

polskich strzech, * w polskim języku i zwyczaju, * niech Boga 

wielbi Chrobry, Lech. *   Błogosław słodka Pani!... 

4.  My chcemy Boga w każdej chwili, * i dziś i jutro, w szczęściu, 

w łzach, * czy nam się pociech niebo schyli * czy w gruzach 

legnie szczęścia gmach. *   Błogosław słodka Pani!... 

103.                 AKT POŚWIĘCENIA POLSKI  
          MIŁOSIERDZIU BOŻEMU 

Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (bł. 

ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż 
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przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie Sopoćko, podczas 

odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej 

przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.  

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże 

Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej 

Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego 

ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną 

ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę 

przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni 

oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, 

wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze 

bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, 

myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, 

zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze 

nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, 

o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z 

ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia... 

Miłosierdzia... Miłosierdzia...(ludzie powtarzają 3 razy), 

Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego 

Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – 

dzieci i młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry 

Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, 

miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu 

Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony 

nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, 

byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili 

się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu 

szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! 

Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i 

wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych 

praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu 
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Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu 

tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między 

wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie 

bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to 

ostatnie zdanie). Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3. Jezu, 

ufam Tobie! /x3. 

P I E Ś N I   K U   C Z C I   B O G A   O J C A 

104. KIEDY ranne wstają zorze,* Tobie ziemia, Tobie morze,* 

Tobie śpiewa żywioł wszelki,* Bądź pochwalon Boże wielki. 

A człowiek, który bez miary,* Obsypany Twymi dary,* Coś 

go stworzył i ocalił,* A czemuż by Cię nie chwalił 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,* Wnet do mego Pana 

wołam,* Do mego Boga na niebie,* I szukam Go wkoło siebie.  

Wielu snem śmierci upadli,* Co się wczoraj spać pokładli,* 

My się jeszcze obudzili,* Byśmy Cię Boże chwalili.  

105. KTO SIĘ W OPIEKĘ, odda Panu swemu,* A całym 

sercem szczerze ufa Jemu,* Śmiele rzec może, mam obrońcę 

Boga,* Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. 

2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,* I w zaraźliwym 

powietrzu ratuje, * W cieniu swych skrzydeł zachowa cię 

wiecznie, * Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie. 

3. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,* Za którym stojąc, na 

żaden strach nocny,* Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, * 

Którymi sieje przygoda w dzień biały. 

106. OJCZE NASZ, któryś w niebie jest * niech święci się 

zawsze imię Twe * niech królestwo Twe przyjdzie lada dzień, * 

prosimy Cię, dziś prosimy Cię. * A powszedniego Chleba racz 
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nam dać, * na pokuszenie nigdy nie wódź nas, * a Ty z nami bądź, 

wspieraj nas i chroń,* prosimy Cię, dziś prosimy Cię.  

Za czyny złe darować karę chciej * a wola Twa niech zawsze 

spełnia się, * tym co winią nas przebaczamy też, * prosimy Cię, 

dziś prosimy Cię. 

107.  S U P L I K A C J E  

ŚWIĘTY BOŻE! Święty mocny! * Święty a nieśmiertelny, * 

zmiłuj się nad nami! /x3 

Od powietrza, głodu i wojny, * wybaw nas Panie!/x3  

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, * zachowaj nas Panie! /x3  

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy wysłuchaj nas Panie! /x3 

P. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,  

W. Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie! 

P. Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył! 

W. Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie! 

P. Abyś ludowi Twemu pogody, (deszczu, pracy i chleba, pokoju i 

zdrowia) udzielić raczył –  

 W. Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie!  

Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj, o Jezu, Jezu, Jezu!  

Zmiłuj się nad nami! /x3 

Matko uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, Matko Boska! 

Przyczyń się za nami! /x3 

Trójco Przenajświętsza Jedyny Boże! * Zmiłuj się nad nami! /x3  

Wszyscy Świeci i Święte Boże! – Módlcie się za nami!/x3 

Przepuść Panie, przepuść,* przepuść ludowi swojemu, 

A nie bądź na nas zagniewany na wieki /x3  

Zmiłuj się nad nami Boże,* według wielkiego miłosierdzia 

Twego, * Zmiłuj się nad nami! 
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108. MARNOTRAWNY SYN   

Pustą samotną drogą, * z sercem ciężkim od win * i ze 

spuszczoną głową, * szedł marnotrawny syn.   

Wróć synu, wróć z daleka! * Wróć synu, wróć Ojciec czeka! * 

Wróć jeszcze czas nie zwlekaj, * jak długo jeszcze każesz czekać? 

I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony, * czy nie wracasz 

do domu, *  tyle razy odchodzisz i powracasz skruszony,* a on 

zawsze dla ciebie * ma otwarte ramiona. *  Wróć synu... 

Roztrwoniłeś swą miłość, * z pustym sercem powracasz, * a 

On tobie przebacza,* i wychodzi naprzeciw Ojca serce zbolałe,* 

synu wróciłeś tak czekałem. *   Wróć synu... 

109.  PANIE PRZEBACZ NAM, * Ojcze zapomnij nam,* 

Zapomnij nam nasze winy, * przywołaj, kiedy błądzimy, * Ojcze 

zapomnij nam.  

Panie przyjmij nas, * Ojcze przygarnij nas,* I w swej ojcowskiej 

miłości, * ku naszej schyl się słabości, * Ojcze przygarnij nas.  

Panie oświeć nas, * Ojcze zaprowadź nas, * gdzie w swojej 

chwale niebieskiej * królujesz teraz i wiecznie * Ojcze zaprowadź 

nas. 

110. O MIŁOSIERNY BOŻE, co dajesz łaski 

zdrój, * Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród 

Twój. * W cierpieniu w każdej dobie, gdy trwogi 

przyjdzie czas: * Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz 

nas. 

O Miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz. * Błagamy Cię 

w pokorze: zwróć na nas świętą Twarz * O Jezu miłosierny, 

przyjmij ten rzewny śpiew, * Niech grzechy nasze zmyje, Twa 

przenajświętsza Krew. 
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111. LICZĘ NA Ciebie Ojcze, * liczę na miłość Twą * liczę 

na Ciebie Ojcze, * na Twą Ojcowską dłoń. * Liczę na Ciebie 

Ojcze,* liczę na każdy dzień, * liczę na Ciebie, ufam Tobie * i nie 

zawiodę się.* 

 Zbyt dobrze wiem kim jestem, * pyłkiem i liściem na 

wietrze.* I wiem kim jesteś Ty wielki Boże, * więc wołam w 

dzień i w noc.* Liczę na Ciebie Ojcze... 

Będziemy zawsze razem, * będziemy zawsze blisko. * z 

Tobą mój Panie, osiągnę wszystko, * zdobędę cały świat.*  Liczę... 

Chciałbym jak iskierka, * świat cały sobą podpalić, * chciałbym 

sercem dosięgnąć nieba, * więc wołam dzień i noc.  * Liczę ... 

112. Ref.  RADOŚNIE PANU hymn śpiewajmy, - 

  Alleluja!* I dobroć Jego wysławiajmy, - Alleluja! 

1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, - Alleluja! 

Wychwalajcie nad wszystko na wieki, - Alleluja!  

Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, - Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, Zastępy Niebieskie - Alleluja!  Ref. 

2. Wychwalajcie Pan, słońce i księżycu - Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba, - Alleluja!  

Wychwalajcie Pana, cztery pory roku, - Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, pogody i słoty - Alleluja!  Ref. 

3. Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany, - Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, pagórki i góry, - Alleluja!  

Wychwalajcie Pana, Pana rośliny i zwierzęta,- Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, cały rodzaj ludzki, - Alleluja!  Ref. 

4. Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi, - Alleluja! 

Wychwalajcie Pana, pokorni i święci, - Alleluja!  

Wychwalajcie Pana, kapłani Kościoła, - Alleluja! 

Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, - Alleluja!  Ref. 
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5. Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, - Alleluja! 

Wychwalajmy Pana, Stwórcę nieba, ziemi, - Alleluja!  

Wychwalajmy Boga, który rządzi światem,- Alleluja! 

Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, - Alleluja! Ref. 

113. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIETY * Święty, Święty, 

Święty,* Pan Bóg Zastępów. * dziś wznosimy nasze serca, * 

uwielbiając miłość Twą.* Święty, święty, święty, święty. 

Dobry Ojcze, Dobry Ojcze, * jakże dobrze być Twym 

dzieckiem * Dobry Ojcze. * Dziś wznosimy nasze serca, * 

Uwielbiając miłość Twą. * Dobry Ojcze, Dobry Ojcze  

Drogi Jezu, Drogi Jezu * Swoją Krwią nas odkupiłeś, 

Drogi Jezu. * Dziś wznosimy nasze serca, * Uwielbiając miłość 

Twą. * Drogi Jezu, Drogi Jezu. 

Duchu Święty, Duchu Święty. * Przyjdź napełnij nas na 

nowo Duchu Święty. * Dziś wznosimy nasze serca, * Uwielbiając 

miłość Twą. * Duchu Święty, Duchu Święty.  

114. Pieśń - modlitwa o dar pogody, żyznego deszczu; śpiew 3x 

KRÓLU, BOŻE ABRAHAMA,/x2  
W Tobie moc i dobroć sama,/x2 

Wejrzyj na to ludzkie plemię,/x2* 

A pogodę (deszcz żyzny) daj na ziemię /x2 

Niechaj zna lud prawowierny,/x2 

Żeś Ty Bóg jest miłosierny,/x2 

A my Cię za ten dar wielki,/x2 

Wielbić będziem na czas wszelki./x2 

Zlitujże się nad strapionym,/x2* 

Drogą Krwią Twą odkupionym./x2  

Zlitujże się, zlituj Panie,/x2 *  

Niech się wola Twoja stanie/x2 
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115.   ABBA-OJCZE  

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie * z kajdan i samych siebie,*  

A Chrystus stając się bratem * nauczył nas wołać do Ciebie: *  

Abba – Ojcze! Abba – Ojcze! Abba – Ojcze! Abba – Ojcze! 
2. Bo Kościół jak drzewo życia * w wieczności zapuszcza 

korzenie, * przenika naszą codzienność * i pokazuje nam Ciebie.A 

3. Bóg hojnym dawcą jest życia, * On wyswobodził nas od 

śmierci, * i przygarniając do siebie * uczynił swoimi dziećmi. A... 

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, * jesteśmy jedną rodziną.* Tej 

prawdy nic już nie zaćmi * i teraz jest jej godzina.   Abba… 

116. HYMN  UWIELBIENIA  B O G A   O J C A  
(na melodię „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę”) 

BĄDŹ UWIELBIONY nasz Ojcze * niech Twoja chwała wciąż 

brzmi!* Niech Twoje Imię się sławi * cały świat niechaj Cię czci.  

Przyjm dziękczynienie od dzieci,* żeś stworzył piękny 

ten świat,* Żeś nas ukochał na wieki, * że stale czekasz na nas.  

Ty stale dajesz jak Ojciec * każdemu z nas miłość swą, 

* Nie patrzysz na grzechy nasze * uświęcasz dusze nam.  

Bądź uwielbiony przez Syna,* który Cię czcił pracą swą. 

* Nie szczędził życia, cierpienia, * by zbawić rodzinę Swą.  

Bądź uwielbiony nasz Ojcze,* w swym Duchu obecnym 

w nas. * Który umacnia nas w dobrym,* uświęca na ziemi nas.  

Wielbimy Ciebie wraz z Marią,* obecną w modlitwie 

tej, * Uświęć nam serca świętością,* pokornej sługi Twej. 

Bądź uwielbiony w Kościele,* gdzie Jezus gromadzi 

nas. * Bądź wysławiony przez serce,* każdego kto jest wśród nas. 

Bądź uwielbiony nasz Ojcze,* Ty stale pomagasz nam.*  

My Twoje dzieci tą pieśnią,* głosimy potęgę Twą. 

Bądź uwielbiony nasz Ojcze,* przez życie każdego z nas. * Tyś je 

nam dał, Ty odbierasz,* bo Tyś jest Wszechmocny Pan.  
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117. OJCZE CHWAŁA TOBIE! * Swe życie składam 

Tobie! - Kocham Ciebie! * Synu chwała Tobie! Swe życie 

składam Tobie! - Kocham Ciebie! * Duchu chwała Tobie! Swe 

życie składam Tobie! - Kocham Ciebie! * Trójco chwała Tobie! 

Swe życie składam Tobie! - Kocham Ciebie! 

118. ZOBACZCIE JAK wielką miłość Ojciec ofiarował nam 

/x2 * Byśmy dziećmi Boga mogli być. /x2 

119. BOŻE W DOBROCI nigdy nie przebrany, * żadnym 

językiem nie wypowiedziany. * Ty jesteś godzien, Ty jesteś 

godzien, wszelakiej miłości. * Poszanowania, poszanowania, 

chwały uczciwości. 

Ciebie czczę, pragnę i ważę samego,* nad wszystkie 

dobra, Tyś u serca mego,* najwyższe Dobro, najwyższe Dobro* 

Tyś w najwyższej cenie,* sam jeden u mnie, sam jeden u mnie * 

nad wszystko stworzenie. 

Choćbyś za grzechy nie karał mnie Panie, * przecież 

skruszony żałowałbym za nie, * a żałowałbym, a żałowałbym * 

dla tego samego.* żem Cię obraził, żem Cię obraził, Pana tak 

dobrego. 

Więc o mój Boże, i teraz żałuję, * dlatego, że Cię nad 

wszystko miłuję, * i to u siebie, i to u siebie,* statecznie stanowię 

* Że grzechów swoich, że grzechów swoich, nigdy nie ponowię.  

Mam mocną wolę spowiadać się szczerze,* i zawsze 

trzymać z Tobą to przymierze; * Co gdy uczynię, co gdy 

uczynię,* spodziewam się Panie,* mieć z Tobą w niebie, mieć z 

Tobą w niebie,* wieczne królowanie. 

O Boże dobry, Boże litościwy,* mej duszy nędznej racz 

być miłościwy; * Jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, * pomóż do 

zbawienia, * użycz swej łaski, użycz swej łaski, * broń od 

potępienia. 
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120. GDY SZUKASZ BOGA, popatrz na kwiaty, * popatrz 

na góry i ciemny las, * z każdej wędrówki wrócisz bogaty, * i 

nową treścią wypełnisz swój czas. * Bo cały świat jest pełen 

śladów Boga,* i każda rzecz zawiera Jego myśl. * Wspaniały 

szczyt, błotnista wiejska droga, * to Jego znak, który zostawił Ci.  

Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi, * spójrz jak 

taternik zdobywa szczyt. * Zobacz jak matka w domu się trudzi, * 

spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci. * Że każdy z nas stworzony 

jest przez Pana,* i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, * by 

dobra wieść była przekazywana, * by miłość swą objawiać przez 

nas mógł. 

121. GDY IDZIEMY poprzez świat, chwalmy Boga, * w 

każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga, * nie ma w życiu 

zbędnych dni, * każda chwila ważna jest, * w każdej zobacz Bożą 

myśl. *  

Bo Bóg naszym Ojcem, * bo Bóg kocha nas,* On szlak nam 

wyznacza* i sam prowadzi nas. 

Gdy nam szumi górski las, * chwalmy Boga, * gdy 

widzimy dobry film, * chwalmy Boga, * gdy przychodzą miłe dni, 

* To radosne dobro chwal, * które Bóg przeznaczył ci.  * Bo Bóg... 

Gdy cierpienia przyjdzie czas, * chwalmy Boga, * kiedy 

wszystko złości nas, * chwalmy Boga, * gdy przychodzą smutne 

dni, * Przyjmij trudne dobro też, * które Bóg przeznaczył ci. *  B... 

122. OJCZE Z NIEBIOS  Boże, Panie! * Tu na ziemię ześlij 

nam.* Twoje święte zmiłowanie, * tu na ziemię ześlij nam. 

Boże mocny, my w pokorze * do Twych stóp garniemy 

się * wola Twoja wszystko może, * Ty nad nami zlituj się.  

A przez Syna Twego męki * ulżyj smutnej doli tej. * 

Łzom pofolguj, ukój męki * Boże wielki, litość miej.  
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123. PRZEDWIECZNY BOŻE, Ojcze nasz,* w opiece swej 

nas miej.* Serc ludzkich drgnienia dobrze znasz,* kierować nim 

chciej. Pragniemy, Panie Boże * Wielbić, miłować Cię, * 

Posłuszni woli Twojej być, * Wypełniać Prawa Twe. 

Przedwieczny Boże, Ojcze nasz, * wstrzymaj karzącą dłoń,* choć 

wszystkie ludzkie winy znasz, * okaż nam łaskę swą* Pragniemy 

Przedwieczny Boże, litość miej * nad grzesznym światem tym,* 

Maryja z nami prosi Cię * Twój człowieczy Syn. * Pragniemy... 

Przez Przenajświętszą Syna Krew, * przez boleść Jego Ran ,* 

Błagamy Ciebie, Ojcze nasz * bądź miłosierdziem nam.* Prag… 

Przez Przenajświętszą Syna Krew, * przez Boleść Jego Ran,  

Błagamy Ciebie, Ojcze nasz, * bądź miłosierdziem nam.  Bez ref. 

124. JEŚLI PANA BOGA kochać chcę,* Tak z całego serca 

z wszystkich sił,* To dla drugich dobry muszę być, * Bo tak sam 

Pan Jezus uczy nas. *  

Przykazanie nowe daję wam, * Byście się wzajemnie miłowali.  

Gdy pomogę mamie sprzątać dom, * choremu koledze 

lekcje dam,* Gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć, * czynię co 

Pan Jezus zlecił nam. *  Przykazanie nowe daję wam... 

Jeśli innym ze mną dobrze jest, * w szkole, w domu, na 

podwórku też,* coraz lepszy będzie każdy dzień,* bo tam gdzie 

jest miłość Pan Bóg jest. *  Przykazanie nowe daję wam... 

125. POD TWĄ OBRONĘ, Ojcze na niebie, * grono Twych 

dzieci swój powierza los. * Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 

* i broń od zguby gdy zagraża cios. 

Czy toń spokojna, czy huczą fale, * gdy Ty Twe dzieci 

w swej opiece masz. * Wznosimy modły dziś ku Twej chwale * 

boś Ty nam tarczą Boże, Ojcze nasz. 
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126. KIEDY W JASNĄ spokojną cichą noc,* spoglądam na 

niebo pełne gwiazd.* Kiedy myślę czy życie to ma sens,* i wołam 

do Ciebie, Ojcze nasz.  

O Boże, o Boże, Panie mój! * Nie pamiętaj że czasem 

było źle. * Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój, * I że tylko  

Twoją drogą kroczyć chcę. 

Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań* przez grzechu 

kamienie potknę się, * kiedy spokój utonie w sali knowań, * 

każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.*  O Boże... 

Życie ludzi przebiega krętą drogą, * hen w górze cel mej 

pielgrzymki tkwi, * i choć czasem sił braknie moim nogom, * to ja 

dojdę – dojdę gdy zaufam Ci. *   O Boże... 

127. BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY, * Tyś 

początkiem słońca zórz. * dobra, łaski nam dający, * w 

doczesności ziemskich burz. * Skieruj z nieba wzrok na ziemię, * 

bo burzliwe są jej dni. * Żyje w trwodze ludzkie plemię, * niech 

twa łaska darem śni. 

Boże Ojcze Sprawiedliwy, * Miłosiernym dla nas bądź, 

* jako Ojciec Tyś cierpliwy, * Swoim Prawem nie sądź nas. * 

Wszak Ty widzisz słabość ludzi, * i zbłąkanych wiele dusz. * 

Spraw niech pokój nam powróci, * a bezbożnym serca skrusz.  

Boże Ojcze Miłosierny, * złącz Miłością wszystek lud, 

* Który czasem jest niewierny, * i nie zawsze wierzy w cud. * 

Niechaj bliźnim zimne serca, * w wieczny maj przemienią się * 

niech Cię pozna innowierca, * cała ziemia, cały kraj.  

Boże Ojcze Wszechmogący, * Oddal od nas smutny 

czas, * bo lud Polski jest cierpiący, * Miłosierdziem obdarz nas. * 

Oby znikły straszne wojny, * ludzka nędza, którą znasz, * racz 

nam dać już wiek spokojny, * Miłosierny Ojcze Nasz. 
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128. DZIĘKUJEMY CI, Ojcze nasz * za święty winny 

szczep Dawida, * który nam poznać dałeś,* przez Jezusa Syna 

Twego. * Tobie chwała na wieki. 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za życie i za wiarę * którą nam 

poznać dałeś * przez Jezusa Syna Twego. *   Tobie... 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za święte Imię Twoje,* któremu 

zgotowałeś * mieszkanie w sercach naszych. *   Tobie... 

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * za wiarę i za nieśmiertelność,* 

którą nam poznać dałeś * przez Jezusa Syna Twego. *   Tobie... 

Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia 

swego,* pokarm i napój dałeś * ludziom na pożywienie. *   Tobie... 

Nam zaś darowałeś * pokarm duchowy i napój,* i żywot wieczny 

* przez Jezusa Syna Twego. *  Tobie chwała na wieki 

Pomnij Panie na Kościół swój * i wybaw go od wszystkiego * 

złego i doprowadź go w miłości swojej * do Królestwa Twego. *  

 Tobie chwała na wieki. 

Niechaj przyjdzie Twa łaska * i niech ten świat przeminie, * kto 

święty niech przystąpi, * kto nim nie jest, niech czyni pokutę. T… 

129. DZIĘKI, O PANIE, składamy dzięki, –  

O Wszechmogący nasz Królu w niebie! 

1. Za to, że dałeś nam wiarę.  

2. Za to, że dałeś nam miłość. 

3. Za to, że dałeś nam Siebie.   

4. Ty nam przebaczasz grzechy. 

5. Ty nam przywracasz życie.   

6. Za to, że jesteś z nami. 

7. Tobie śpiewamy z radością. 

130. Ojcze, Ty kochasz mnie, nie dlatego, że jestem dobry 

Ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem.  
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131. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ  Ci Panie, * i 

śpiewać psalm Twojemu Imieniu, * i opowiadać Twoje 

miłosierdzie, * a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej 

harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. /x3 

132.  WSZYSTKIE NASZE dzienne sprawy * przyjm 

litośnie Boże prawy, * a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet 

sen nasz chwali. * Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w  tę 

stronę, * gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.  

Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas 

szkody.* Miej nas zawsze w swojej pieczy, * Stróżu i sędzio 

człowieczy.* A za dzień Ci dziękujemy, o szczęśliwą noc 

prosimy, * byś nam zawsze błogosławił, a po śmierci dusze 

zbawił. 

P I E Ś N I  D O   D U C H A   Ś W I Ę T E G O  

133. DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ prosimy, 

 Twojej łaski nam trzeba. 

Niech w nauce postąpimy,* Objawionej nam z nieba.  

Niech ją pojmiem z łatwością,* Utrzymamy z stałością,  

A jej światłem oświeceni * W dobrem będziem utwierdzeni.  

134. PRZYBĄDŹ, STWÓRCO Duchu Boży, * nawiedź 

wiernych Twych umysły,* niech Twa hojność łask przymnoży * 

sercom, które z rąk Twych wyszły. 

Tyś jest w darach siedmioraki, * palcem ojcowskiej prawicy. *  

Uczysz mowy wielorakiej,* wedle Ojca obietnicy. 

Nieć w umysłach światło Twoje, * w sercach rozlej miłość 

czystą; * Słabe naszych ciał ostoje * pokrzep mocą wiekuistą.  

Tyś jest Pocieszyciel Boski, * dar niebieski pokrzepienie, * 

Źródło życia, żar miłości * i duchowe namaszczenie. 
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Wroga od nas pędź daleko, * przyspiesz dar pokoju Twego,* 

Pod Twą wodzą i opieką *niech unikniem wszego złego.  

Niech przez Ciebie Ojca znamy, * poznajemy Syna Jego, * 

niech też zawsze wyznawamy * Ciebie, Ducha Im wspólnego.  

Chwała Ojcu i Synowi,* który z martwych żywy wstaje,* i 

świętemu też Duchowi * niech na wieki nie ustaje. Amen.  

135. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, * Ześlij z nieba 

wzięty * Światła Twego strumień.* Przyjdź Ojcze ubogich,* 

Przyjdź dawco łask drogich, * Przyjdź, światłości sumień. 

O najmilszy z gości, * słodka serc radości,* Słodkie 

orzeźwienie, * w pracy Tyś ochłodą,* w skwarze żywą wodą, * w 

płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, * serc wierzących wnętrza. * 

poddaj Twej potędze. * bez Twojego tchnienia, * Cóż jest wśród 

stworzenia? * jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nie święte, * oschłym wlej zachętę, * ulecz 

serca ranę. * nagnij co jest harde, * rozgrzej serca twarde, * 

prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, * Tobie ufającym * Siedmiorakie 

dary, * daj zasługę męstwa, * Daj wieniec zwycięstwa, daj 

szczęście bez miary. Amen. Alleluja! 

136. O STWORZYCIELU Duchu Przyjdź * nawiedź dusz 

wiernych Tobie krąg,* niebieską łaskę zesłać racz * sercom, co 

dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan, * i Najwyższego Boga dar, * Tyś 

namaszczeniem naszych dusz,* zdrój żywy, miłość, ognia żar.  

Ty darzysz łaską siedemkroć, * bo moc z prawicy Ojca masz.* 

Przez Ojca obiecany nam,* mową wzbogacasz Język nasz.  
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Światłem rozjaśnij naszą myśl,* w serca nam miłość świętą 

wlej * i wątłą słabość naszych ciał * pokrzep stałością mocy swej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal * i Twym pokojem obdarz wraz;* 

niech w drodze za przewodem Twym * miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, * daj, by i Syn poznany był, * 

i Ciebie jedno tchnienie Dwóch, * niech wyznajemy z wszystkich 

sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, * Synowi, który 

zmartwychwstał, * i Temu co pociesza nas, * niech hołd 

wieczystych płynie chwał. Amen. 

137.PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, ja pragnę, oto dziś błagam 

Cię, * przyjdź w swojej Mocy i Sile, * radością napełnij mnie. 

Przyjdź jako mądrość do dzieci,* przyjdź jako ślepemu wzrok.* 

Przyjdź jako moc w mej słabości,* weź wszystko co moje jest.  

Przyjdź jako źródło pustyni,* z mocą swą do naszych dusz. * O, 

niech Twa Moc uzdrowienia* dotknie uleczy mnie już. 

138. W KRĄG PRZEZ CAŁY ŚWIAT, Duch mocą swą 

wieje,* W krąg przez cały świat,* jak rzekł prorok - tak dzieje 

się. * W krąg przez cały świat,* kroczy potężna Ewangelia, * 

Boża chwała wznosi się,* tak jak szum potężnych wód. 

I w sercu mym też,* Duch mocą swą wieje, * i w 

sercu mym też,* jak rzekł prorok – tak dzieje się.* i w sercu 

mym też,* kroczy potężna Ewangelia, * Boża chwała wznosi 

się,* tak jak szum potężnych wód. 

Czy w sercu twym też,* Duch mocą swą wieje, * czy 

w sercu twym też,* jak rzekł prorok – tak dzieje się.* czy w 

sercu twym też,* kroczy potężna Ewangelia, * Boża chwała 

wznosi się,* tak jak szum potężnych wód. 
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139. OTWÓRZ ME OCZY, chcę widzieć Jezusa,* i być 

bliżej Niego * i kochać goręcej,* otwórz me uszy * i naucz mnie 

słuchać,* Otwórz me oczy * chcę widzieć Jezusa. 

140. DUCHU MIŁOŚCI, wylewaj się na nas. 

Z przebitego Serca Jezusa, Jezusa! 

141. NIECH NAS  OGARNIE łaska, Panie Twa. 

Duch Twój Święty niech dotknie nas. 

142.BĄDŹ POZDROWIONY Gościu nasz,* W radosne progi 

nasze wejdź,* My zapalimy zamiast lamp,* Szczęśliwe ognie 

naszych serc. 

143. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ /x4 Niech wiara 

zagości, nadzieja zagości* niech miłość zagości w nas.  

144. MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO   

1. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam 

Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i 

pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie 

wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć 

co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją św. Wolę. 

Amen. 

2. Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża – 

pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie, Maryjo 

Matko, spojrzyj na mnie, z Jezusem błogosław mnie: od 

wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego 

niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen. 

145.  KORONKA do Ducha Św.   
„Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13) 

Krzyżyk:  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

  Wierzę w Boga Ojca ... 



Śpiewniczek – Małego Rycerza A.D. 2020 

72 

Oczko po krzyżyku – Wezwanie do Ducha Świętego.  

♫ = PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY – str. 69 nr 135 
Siedem cząstek po trzy oczka –  

analogicznie jak w koronce do Królowej Pokoju 

1. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze 

MĄDROŚCI. +Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo... +Chwała 

Ojcu... 

2. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze 

ROZUMU. + Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo... + Chwała 

Ojcu... 

3. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze  

 RADY. + Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo... + Chwała Ojcu... 

4. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze 

MĘSTWA. + Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu... 

5. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze 

UMIEJETNOŚCI + Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo... + 

Chwała Ojcu... 

6. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze 

ŚWIĘTOŚCI. + Ojcze nasz... + Zdrowaś Maryjo...+ Chwała 

Ojcu... 

7. Bądź uwielbiony Boże Duchu Święty i przyjdź do nas  w darze  

BOJAŹNI BOŻEJ + Ojcze nasz...+Zdrowaś Maryjo...+Chwała Ojcu... 

P. Ześlij Panie Ducha Twego, a powstanie życie,  

W. i odnowisz oblicze tej ziemi 

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha 

Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego 

pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,  

W: Módl się za nami. 
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146.  MODLITWA do NMP    
NIEPOKALANEJ OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO 

Matko Najświętsza, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. 

Tyś Chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu 

naszego. Ty, jako mężna Niewiasta, zdeptałaś głowę węża. W 

miłości Ducha Świętego ofiarowałaś Ojcu Niebieskiemu Twego 

Boskiego Syna za zbawienie świata. Przez zasługi tej drogocennej 

ofiary uproś nam siedem darów Ducha Świętego. Dzięki składamy 

Duchowi Świętemu, że wybrał Ciebie na Oblubienicę swoją i 

uczynił Cię szafarka swoich łask. Zwróć na nas swe miłosierne 

oczy i wejrzyj na naszą nędzę. Dopomóż, by nasze serca były 

zawsze godną świątynią Ducha Świętego i byśmy nigdy przez 

grzech nie utracili łaski Bożej. Wyjednaj nam te łaski, byśmy 

kiedyś w niebie wraz z Tobą, Niepokalana Dziewico, wiecznie 

wielbili i chwalili Trójcę Świętą: Ojca i Syna w jedności Ducha 

Świętego. Amen. 

PEŚNI  KU CZCI MATKI BOŻEJ 

147. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
Na Jutrznię 

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,  

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. 

Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, 

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu 

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, i zawsze, i ninie, 

niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. 
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Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa, 

Witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa. 

 Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, 

 Pani, na pomoc świata śpiesz się zbaw nas z złości. 

Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu 

Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu. 

 Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,  

 I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste. 

Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, 

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. 

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. 

W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  
Módlmy się: 

Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa 

Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, 

wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś 

nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, 

abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym 

sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie 

otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn 

Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i 

króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków. Amen. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W. Amen. 
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Na Prymę 

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy ... s.73 

Zawitaj, Panno mądra, Domie poświęcony, 

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. 

 Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,  

 Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. 

Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,  

Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. 

 Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 

 Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.  

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym. 

W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.  

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W. Amen. 

Na Tercję 

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy ...s.73 

Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona, 

Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.  

 Tyś krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca, 

 Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.  

Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, 

Tyś niezwyciężonego, plastr miodu Samsona,  

 Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy 

 Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. 
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Który Ciebie za Matkę obierając sobie, 

Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.  

P. Ja mieszkam na wysokościach. 

W. I tron mój w słupie obłoku. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W.Amen. 

Na Sekstę 

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy ...s.73 

Witaj, świątynio Boga w Trójcy jedynego, 

Tyś raj aniołów, pałac wstydu panieńskiego.  

 Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, 

 O palmo cierpliwości, o cedrze czystości. 

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,  

Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.  

 Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,  

 wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.  

P. Jak lilia między cierniem. 

W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W. Amen. 
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Na Nonę 

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy .. s.73. 

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona 

Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.  

 Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 

 Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.  

O mężna białogłowo, Judyt wojująca, 

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. 

 Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 

 Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. 

P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. 

W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie powstała. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W. Amen. 

Na Nieszpory 

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy ...s.73 

Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, 

Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.  

 Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,  

 Niewiele od aniołów jest on umniejszony. 

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, 

W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.  

 Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi, 

 piękna, jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.  
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P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.  

W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

P. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  W. Amen. 
Na Kompletę 

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, 

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.  

Przybądź nam, miłościwa Pani ku pomocy ... s.73 

Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, 

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 

 Niepokalana, czystsza niźli aniołowie, 

 Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie. 

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,  

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.  

 Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,  

 Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. 

P.  Jako olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. 

W.  Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. 

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. 

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 

K. Błogosławmy Panu. 

W. Bogu chwała. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 

odpoczywają w pokoju.  

W. Amen. 
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Ofiarowanie Godzinek 

Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie 

Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. 

 Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, 

 A przy śmierci nam słodką opiekunką była.  

Antyfona 

 Tać to różdżka, w której ani pierworodnej,  

 Ani uczynkowej winy skaza nie powstała. 

K. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była.  

W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej 

Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś 

przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna 

od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie 

dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje 

na wieki wieków. Amen. 

148. PANIENCE NA DZIEŃ DOBRY (na melodię „Zapada zmrok”) 

Powstaje dzień, już świat się ze snu budzi * w rosach 

traw opada nocna mgła. * Panience swej piosenkę na dzień dobry, 

* Zaśpiewać chcę w tych pierwszych chwilach dnia.  

I choćby świt deszczowy i ponury,* rozpłakał się, na 

serce kładąc cień, * gdy jesteś z nami, nigdy nie jest smutno,* 

panienko z Tobą piękny każdy dzień. 

Błogosław nam, swą świętą, jasną dłonią, * pomóż 

wypełnić wszystko, co Bóg chce. * Twe wstawiennictwo niech od 

zła nas chroni, * Opieką czułą otocz dzieci swe. 

Jak czysta kartka, nowy dzień przed nami, * niech żaden 

grzechu jej nie zaćmi cień. * o Matko pomóż nam być dziś 

dobrymi, * Przyjm serca nasze i ten nowy dzień. 
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Nad Ojcem Świętym, czuwaj nieustannie, * bo on swą 

ufność złożył w dłonie Twe * i jemu też, tam hen na Watykanie * 

Maryjo daj, spokojny, dobry dzień. 

149. JUŻ OD RANA rozśpiewana * chwal o duszo, Maryję! 

Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom,* co dzień w niebo niech 

bije! * Cud bo żywy nad podziwy * Jej wielmożność u Boga: 

Panna czysta, Matka Chrysta, * przechwalebna , przebłoga.  

Chwała, chwała niech wspaniała * serce przed złem uchroni. *Niech 

łaskawie w świata wrzawie*Matka Boża nas broni. * Cud bo żywy… 

Serce, rośnij w czci rozgłośniej * i Maryi nuć pienie, * że 

grzesznemu i słabemu * światu dała zbawienie. * Cud bo żywy... 

150. GWIAZDO ZARANNA, śliczna jutrzenko, * 

Niepokalana, Maryjo Panienko.* Bez pierworodnej zmazy 

poczęta, * módl się za nami Królowo święta.  

Ty jesteś gwiazdą życia naszego,* w ciemnościach 

świecisz, chronisz od złego, * Odpędź szatana, pokus nawały, * by 

serca nasze w cnocie wytrwały. 

Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko, * Niepokalana 

Maryjo Panienko, * wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta,* 

módl się za nami Królowo święta. 

151. BĄDŹ POZDROWIONA łaski pełna, * Maryjo matko 

ma. * Przyjmij dzięki, Matko moja, * bo wielka dobroć Twa.  

Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię, * O Matko 

spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci Swe. * Matko ja wielbię Cię, 

Matko ja kocham Cię, * o Matko spójrz, pobłogosław mnie.  

Dziś do Ciebie przychodzimy, * Ty witasz dzieci swe * 

biednym, smutnym, zrozpaczonym,* Ty dajesz łaski Swe. *Matko 

ja wielbię Cię... 
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152. MARYJO, ŚLICZNA Pani, * Matko Boga i ludzi na 

ziemi, * Ty świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, * Ty nas 

wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. * Maryja, Ave Maryja, * u 

Boga nam wybłagaj zdroje łask, * by świat lepszy był, * by w 

miłości żył, * o Maryjo miej * w opiece dzieci swe. 

Maryjo śliczna Pani, * świat dziś czuje na swych ustach 

gorzkie łzy. * w sercu ból, smutek, żal,* a w oczach wciąż strach, 

* usłysz Pani błaganie, * pomóż nam. * Maryja, Ave... 

153.      A V E   M A R I A   

GDY KLĘCZĘ przed Tobą, * modlę się i składam hołd.* Weź 

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

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu. 

Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl. * Matko Boga, 

Matko Moja * wznieś je przed Pana tron.*   Ave... 

Gdy klęczę przed Tobą, * widzę Twą radosną twarz. * Każda 

myśl, każde słowo * niech spocznie w dłoniach Twych.  *  Ave … 

154.  RÓŻAŃCOWA PANI nieba, ziemi, * pozdrawiamy Cię 

Głosy naszymi. *  

Do Ciebie się cały świat ucieka, * przez Różaniec Twej 

pomocy czeka, * Różańcowa Dziewico Maryjo.  

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem * przestrzec 

ludzkość przed Bożym karaniem. *   Do Ciebie... 

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną, * i ratować 

dusze, które toną. *    Do Ciebie... 

155.  ZAWITAJ KRÓLOWO, Różańca świętego, * jedyna 

nadziejo człowieka grzesznego.* zawitaj, bez zmazy lilio, * Matko 

Różańcowa, Maryjo! 
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Panno nad pannami, Święta nad świętymi, * Najświętsza 

Królowo, Pani nieba, ziemi, * Najśliczniejszy kwiecie, lilio, * 

Matko Różańcowa Maryjo! 

Matko Różańcowa, jasna gwiazdo morska, * Anielska 

Królowo, śliczna Matko Boska, * Raju rozkosznego lilio, * Matko 

Różańcowa Maryjo! 

Tyś jest najśliczniejsza, różo ogrodowa, * Tyś 

najprzyjemniejsza, różdżko Aronowa, * Najwdzięczniejszy 

kwiecie lilio, * Matko Różańcowa Maryjo!  

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie, * Która w 

różańcowej królujesz koronie, * Święta nad świętymi, lilio, * 

Matko Różańcowa Maryjo! 

156.  Ref.  JAK PACIORKI RÓŻAŃCA, * przesuwają 

się chwile * nasze smutki radości i blaski. * A ty Bogu je zanieś, 

połączone w różaniec, * Święta Maryjo, pełna łaski. 

My także mamy małe zwiastowanie, * my też czekamy 

Twego narodzenia, * my też Jezusa z drżeniem serc szukamy,* w 

tajemnicach Radosnych – módl się za nami. *   

Jak paciorki... 

Ty tez płakałaś i doznałaś trwogi, * i jak nikt poznałaś 

nasze ludzkie drogi,* gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.* w 

tajemnicach Bolesnych – Módl się za nami! *   

Jak paciorki... 

My także mamy swą ojczyznę w niebie, * tam, w 

pełnym blasku zobaczymy ciebie.* tam w pełnym słońcu wszyscy 

się spotkamy * w tajemnicach Chwalebnych – módl się za nami.*  

Jak paciorki... 

157. O PANI, UFNOŚĆ NASZA * w modlitwy Twej 

obronie * Chroń nas, chroń nas, *  Królowo Pokoju.  
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158.              RÓŻANIEC 

 TAJEMNICE RADOSNE 
śpiewane na melodię „Już od rana rozśpiewana” 

1. Zwiastowanie NMP 

Słuchaj głosu Gabriela, Święta Panno raduj się,  

Że na matkę Zbawiciela Bóg wszechmocny wybrał Cię  

Między wielu niewiastami najgodniejsza byłaś Ty  

Nosić Króla nad królami, o Maryjo chwała Ci. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Duchem Świętym napełniona do Elżbiety niesiesz wieść.  

Ona łaską oświecona cudów Bożych głosi cześć.  

Zachwyconej Matce Jana śpiewasz Mario wdzięczny hymn:  

Wielbij duszo moja Pana, moje szczęście tylko w nim.  

3. Narodzenie Pana Jezusa 

W nędznej szopie urodzony królów Król, wszechświata Pan.  

W zimnym żłóbku położony na zbawienie ludziom dan.  

Chór aniołów „Bogu chwała” śpiewa wśród złocistych zórz,  

Drży z radości ziemia cała, pokój na Nią spływa już.  

4. Ofiarowanie Pana Jezusa 

Święta Matko, gdy w świątyni ofiarujesz Dziecię Swe,  

Już Symeon wróżbę czyni, że ból zrani serce Twe.  

Do Jezusowej ofiary, Święta Matko wierny, lud  

Łączy swe ubogie dary swoje prace, ból i trud. 

5. Znalezienie Pana Jezusa 

Przez trzy dni Go poszukujesz, troska w radość zmienia się, 

Gdy w świątyni odnajdujesz wśród uczonych dziecię swe.  

Niech Jezusa nie tracimy Święta Matko wspomóż nas,  

Niech Go zawsze znajdujemy w naszych sercach w każdy czas.  

RÓŻANIEC - TAJEMNICE ŚWIATŁA – str. 136  nr 240 
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159            RÓŻANIEC -  

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu 

W smutnym ogrodzie Oliwnym Jezus klęczy w straszną noc.  

Zatrwożony grzechów widmem Krwawej męki czuje moc.  

Chętnie kielich ten przyjmuje Maryjo to za twój lud.  

Za grzeszników ofiaruje Męki swojej ból i trud. 

2. Biczowanie 

Pod biczami katowskimi Krew z Najświętszych płynie ran.  

Z szat odarty Bóg bez winy, Cicho cierpi Chrystus Pan.  

Każdy cios Twe serce rani z bólu krwawi dziś Twój Syn.  

Za nas o Najświętsza Pani, na zgładzenie naszych win.  

3. Cierniem ukoronowanie 

Ostra cierniowa korona sprawia Mu nieznośny ból. 

Siłą na głowę wtłoczona jakże cierpi Chrystus Król  

Znikąd nie masz już pociechy Matko święta w krzywdy dni.  

Syn za moje cierpi grzechy, O Maryjo, przebacz mi.  

4. Dźwiganie krzyża 

Ciężkim krzyżem obciążony Król w purpurze z krwi i ran. 

Zgrają łotrów otoczony na Kalwarię idzie Pan.  

Pada trzykroć pośród drogi, o Maryjo serce Twe  

Znowu ból przeszywa srogi, jakże kochasz dzieci swe.  

5. Ukrzyżowanie i śmierć 

Krzyż wysoko się unosi, płynie krew z najświętszych ran. 

Jego serce za nas prosi, kona w mękach Bóg i Pan  

Wraz z ofiarą wypełnioną, o Maryjo dzieci Twe,  

Z duszą Twoją udręczoną w żalu szczerym łączym się.  
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160         RÓŻANIEC – 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie 

Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń radosna w świata dal, 

Bo Zbawiciel Zmartwychwstały w radość zmienia ból i żal.  

Już minęła Twa udręka Matko radość w sercu drży  

Gdy Twojego Syna ręka sama Twe ociera łzy.  

2. Wniebowstąpienie 

Uwielbiony wśród aniołów wznosi się do chwały bram.  

Spośród grona Apostołów Zbawca Jezus, Chrystus Pan. 

Matka jeszcze pozostała na pociechę uczniom swym,  

By w świętości ich wspierała aż się wszyscy złączą z Nim.  

3. Zesłanie Ducha Świętego 

W wieczerniku zgromadzeni z Matką Przenajświętszą wraz.  

W cichych modłach zatopieni Bogu polecają nas. 

Niebo blaskiem drży ognistym świat ma zdroje łaski znów  

W Apostołów serca czyste z nieba zstąpił Święty Duch.  

4. Wniebowzięcie N. M. P. 

Na tej ziemi Matka święta wszystko wypełniła już.  

Z duszą, z ciałem wniebowzięta przez Aniołów w blaskach zórz. 

Wieczne szczęście już Jej świeci z Boskim Synem łączy się.  

Dla nas swoich ziemskich dzieci hojne dary z nieba śle.  

5. Ukoronowanie N. M. P 

Radość w niebie znów panuje pieśni chwały wkoło brzmią.  

Sam Pan Jezus koronuje na Królowę Matkę Swą.  

Pozwól Mario - prosim Ciebie, kiedy miną życia dni, 

Z Aniołami razem w niebie wieczną chwałę śpiewać Ci.  
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161. JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA, * w niej Maryi 

kwitnie chwała, * od Bałtyku po gór szczyty, * kraj nasz 

płaszczem Jej okryty. *   

Matko Boska Królowo Polska, * O Pani nasza Częstochowska. 

W Częstochowie tron Swój wzniosła, * wielka można i wyniosła, 

* lecz najczulsza z matek ziemi * cierpi razem z dziećmi swymi.* 

Ta królowa ukochana, * nam od Boga Matka dana. * Zawsze 

przyjdzie i pocieszy, * zawsze na ratunek spieszy.* Matko Boska. 

Tyś cudami zajaśniała,* Swoje Serce nam oddała, * ludu Polski, 

dziecię drogie, * masz tu Matkę, szczęście błogie. *  Matko B... 

162. W SŁONECZNEJ ŚWIATŁOŚCI Najświętsza Panna 

* Na ziemię zstępuje jak zorza ranna. *  

Ave, Ave, Ave, Maryja * O Fatimska Panno Maryjo! 

Na liściach dębowych stanęła Pani, * a dzieci na 

Klęczkach modlą się do niej. *  Ave, Ave, Ave, Maryja... 

O matko dlaczego Twe jasne oczy * Cierpienie i smutek 

boleśnie mroczy? * Ave, Ave, Ave, Maryja... 

Me serce matczyne przepełnia smutek,* bo dusze mych 

dzieci grzechem zatrute. * Ave, Ave, Ave, Maryja... 

A po cóż w dębowych Ty liściach stoisz, * czy pragniesz 

orędzie dać dzieciom Swoim. * Ave, Ave, Ave, Maryja... 

Grzesznicy niech padną przed Bogiem w skrusze * w 

pokucie i we łzach obmyją duszę. * Ave, Ave, Ave, Maryja... 

Przeze Mnie chce Bóg wam dać czas spokojny * i zgasić 

już krwawe pożogi wojny. * Ave, Ave, Ave, Maryja...  

O zmiłuj się Matko i pokaż drogę * co z ziemi prowadzi 

prosto do Boga. * Ave, Ave, Ave, Maryja... 

O Matko przez Serce Twe i Różaniec * niech Boża 

brzmi chwała po ziemi całej. * Ave, Ave, Ave, Maryja... 
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163. ZDROWAŚ MARYJO, Bogarodzico! * błagamy 

Ciebie, Święta Dziewico: niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, 

* módl się za nami ! Zdrowaś Maryją! 

Wśród czystych duchów w obliczu Pana * Tyś 

przenajświętsza, niepokalana, * jak pośród kwiatów wonna lilija, * 

jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja! 

Panno przeczysta, Panno bez zmazy, * broń nas od 

chorób, strzeż od zarazy * i jako raju wonna lilija, * oczyść 

powietrze, zdrowaś Maryja! 

Ty coś karmiła świata zbawienie, * Ty nam jak Matka, 

daj pożywienie, * niech brak żywności nas nie zabija, * broń nas 

od głodu, Zdrowaś Maryja! 

Ty, coś płakała nad śmiercią Syna * przez twe łzy 

gorzkie, Matko jedyna, * oddal śmiertelność co lud zabija, * broń 

nas od moru, Zdrowaś Maryja! 

Ty coś płomieni innych nie znała,* tylko miłością Bożą 

pałała, * spraw, niechaj pożar dom nasz omija,* broń nas od 

ognia, Zdrowaś Maryja! 

Ty w całym życiu łagodna, cicha, * daj, niech pokojem 

kraj nasz oddycha, * niech duch niezgody nas nie rozbija, * broń 

nas od wojny, Zdrowaś Maryja! 

Królowo nasza wśród Cherubinów, * usłysz pokorny 

głos ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija: * ratuj nas 

Matko! (módl się za Polskę!) Zdrowaś Maryja!  

164. MATKO BOŻA Z BETLEJEMU, nad Dzieciątkiem 

pochylona,* każde dziecko polskiej ziemi, * w Swe matczyne weź 

ramiona! * Matko Boża z Nazaretu, * zanurzona w szarym trudzie 

* W młodych sercach wiarę wzniecisz, * ufność, miłość w nich 

rozbudzisz. 
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Matko Boża z Winnej Kany, * kochająca, zatroskana. 

każdą z rodzin Ci oddanych,* ubłogosław w łaski Pana.* Matko 

Boża z Częstochowy,* z Ostrej Bramy i Warszawy, * uczyń 

Polskę ludem nowym, * Bożej chwały, Bożej sławy.  

Matko Boża spod stóp Krzyża, * współczująca na 

Golgocie, * Jak to dobrze, że się zbliżasz, * do nas w wieczór 

srebrno – złoty. * Matko Boża z Wieczernika, * w Duchu 

Świętym rozmodlona, * spraw, niech w Polsce zło zanika, * i 

przemiana się dokona. 

165. PO GÓRACH DOLINACH rozlega się dzwon, * 

Anielskie witanie ludziom głosi on.* Ave, Ave, Ave Maria, * 

Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja... 

Bernardka dziewczynka szła po drzewo w las, * Anioł ją tam 

wiedzie, Bóg sam wybrał czas. * Ave, Ave, Ave Maria...   

Wtem wicher zaszumiał gwałtowny od skał,* w niej serce 

zadrżało cud się spełnić miał. * Ave, Ave, Ave Maria... 

Spogląda na skały massabielskiej stok,* dziewica przecudna 

uderza w jej wzrok* Ave, Ave, Ave Maria... 

Blask jakiś nadziemski otacza ją w krąg, * złocisty różaniec 

zwiesza się jej z rąk. * Ave, Ave, Ave Maria... 

166. MARYJO JA TWE DZIECIĘ, o podaj mi swą dłoń, * 

Od złego mnie w tym świecie, od grzechu Matko chroń.  

* Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas,  

* Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.  

O, tkliwe Twoje oczy, ku dzieciom matko zniż, * gdy niemoc 

serce toczy, ty je pociągnij wzwyż.  * Bądź z nami... 

Ty płoniesz blaskiem słońca, rozpraszasz światła mrok. * 

Niech obraz Twój, bez końca, utkwiony mamy wzrok!  

* Bądź z nami... 
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167. USŁYSZ BOŻEJ MATKI GŁOS,* która wzywa 

dzisiaj nas, * chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc. *  

Uczyńcie, co wam mówi Syn, * przyobleczcie wiarę w czyn. * 

Niech się Słowo Boże stanie, * Ciałem w każdym z nas.  

Serce ludzkie dręczy głód, * ciągle szuka, gdzie jest 

Bóg, * naucz Matko, jak powtórzyć Betlejemską noc.  *   

Uczyńcie... 

Bóg ukochał w Synu świat,* chce zamieszkać w każdym 

z nas,* naucz Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom.  *  

Uczyńcie... 

168. Ref. MIŁOSIERNA MATKO BOSKA… 

O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, *  

racz wlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje.  

Ref. Miłosierna Matko Boska! /x3/  

 Przyczyń się za nami! 

O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi,* prowadź nas droga 

łaski na tej biednej ziemi.* Miłosierna Matko Boska!... 

O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze,* otrzyj łzy 

nieszczęśliwych, utul smutnych płacze.*Miłosierna Matko Boska!... 

O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy,* spraw niech nam Syn 

Twój jedyny , grzechów nie policzy * Miłosierna Matko Boska!... 

O Matko Miłosierdzia, oto my słudzy Twoi,* otocz nas płaszczem 

łaski, daj stanowczość woli.  Miłosierna Matko Boska!... 

O Matko Miłosierdzia, oto my, sieroty,* okaż nam serce Matki, 

odziej płaszczem cnoty.  Miłosierna Matko Boska!... 

O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny,* błogosław ojców, 

matki, starców i dzieciny.  Miłosierna Matko Boska!... 
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169. SERDECZNA MATKO, opiekunko ludzi,* niech Cię 

płacz sierot do litości wzbudzi, * wygnańcy Ewy do Ciebie 

wołamy, * zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.  

Do kogoż mamy wzdychać, nędzne dziatki, * tylko do 

Ciebie, ukochanej Matki, * u której serce otwarte każdemu, * a 

osobliwie nędzą strapionemu. 

Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, * by nas Bóg 

karał rózgą surowości, * lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, * 

szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. 

Ty masz za sobą Najmilszego Syna, * snadnie Go Twoja 

przejedna przyczyna, * gdy mu przypomnisz jakoś Go karmiła, * 

łatwo Go skłonisz o Matko przemiła. 

170. WEŹ W SWĄ OPIEKĘ, nasz Kościół Święty, * Panno 

Najświętsza, Niepokalana,* niechaj miłością każdy przejęty, * 

czci w nim Jezusa naszego Pana, 

Niech Serce Twoje Ojca świętego, od nieprzyjaciół 

zasadzki chroni,* niech się do Pana modli za Niego,* od złej 

przygody niechaj Go broni. 

I kraj nasz cały i lud Twój wierny,* Tobie Maryjo dziś 

polecamy, * niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, * którego przez 

Twe Serce błagamy. 

171. Z DAWNA POLSKI, Tyś Królową Maryjo, * Ty za 

nami przemów słowo, Maryjo, * ociemniałym podaj rękę, * 

niewytrwałym skracaj mękę, * Twe królestwo weź w porękę, 

Maryjo. 

Gdyś pod Krzyżem Syna stała, Maryjo, * tyleś Matko 

wycierpiała, Maryjo, * przez Twego Syna konanie, * uproś 

sercom zmartwychwstanie,* w ojców wierze daj wytrwanie, 

Maryjo. 
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Z dawna Polski, Tyś Królową Maryjo, * Ty za nami 

przemów słowo, Maryjo, * miej w opiece naród cały, * który żyje 

dla Twej chwały, * niech rozwija się wspaniały, Maryjo.  

172.   A P E L     

MARYJO, KRÓLOWO POLSKI! /x2  

Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. /x2  

Maryjo, błogosław młodzież! /x2 

Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży, * następne tysiąc lat! /x2  

Maryjo, Królowo nasza! /x2 

Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, * uświęcaj każdego z nas. /x2  

Maryjo, Królowo Polski! . /x2 

Ojca Świętego zachowaj od złego, * błogosław w każdy 

czas! */x2 

177. MATKO, TYŚ NARÓD POLSKI, * przed 

wiekami już wybrała, * Matko, Tyś naród polski, całym 

sercem ukochała. * wdzięczni za Twoją dobroć,* 

przemierzamy wiele dróg,* wierząc, że pełną prawdą, pełnym 

życiem jest sam Bóg. 

Sześćset lat Maryjo z nami jesteś, * z Jasnej Góry 

wiernie trzymasz straż, * sześćset lat już bronisz nas od 

nieszczęść,* by nie zginął polski naród nasz * chcemy prosić Cię 

Maryjo dzisiaj, * gdy wokoło czyha tyle burz, * zostań z nami 

Matko ukochana, * nie lat sześćset lecz na zawsze już  

Matko spójrz w nasze serca, * w których wielka wdzię-

czność bije, * Matko spójrz w nasze serca, * w których Chrystus 

Syn Twój żyje, * Przyjmij w podziękowanie, młodych serc 

radosną pieśń,* Przyjmij o Matko droga, od nas chwałę, hołd i 

cześć.  

Sześćset lat Maryjo z nami jesteś... 
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173.  JEST ZAKĄTEK  na tej ziemi, * gdzie powracać każdy 

chce,* gdzie króluje Jej oblicze na Nim cięte rysy dwie. * wzrok 

ma smutny zatroskany, * jakby chciała prosić cię, * byś w 

matczyną jej opiekę oddał się. *  

Madonno, czarna Madonno,* jak dobrze Twym dzieckiem być. * 

O pozwól śliczna Madonno * w ramiona Twoje się skryć.  

W Jej ramionach znajdziesz spokój, * i uchronisz się od 

zła. * Bo dla wszystkich swoich dzieci, * Ona serce czułe ma. * i 

opieką cię otoczy, * gdy Jej serce oddasz swe, * gdy powtórzysz 

Jej z radością słowa te: *   Madonno... 

Dziś, gdy wokół nas niepokój, * gdzie się człowiek 

schronić ma, * gdzie ma pójść jak nie do Matki, * która ukojenie 

da. * Więc błagamy, o Madonno * skieruj wzrok na dzieci swe, * i 

wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.  Madonno... 

174. DO CIEBIE MATKO, Szafarko łask, * błagalne pienia 

wciąż płyną, * Twa dobroć świeci nad słońca blask, * nadzieją 

Tyś nam jedyną. * W cierpienia czas, pomocą darz * i 

nieustannie ratuj nas. 

Gdy Twojej chwały niebieski tron, * daleki duszy 

cierpiącej, * Spoglądnij na nas przez obraz on * Pomocy 

Nieustającej. W cierpienia czas... 

Twe lica jakże łaskawe są, * pociąga słodycz z nich 

Twoja. * Ufamy mocno, że ulżysz łzom, * i wsparciem staniesz 

się w znojach. * W cierpienia czas... 

175. ZAPADA ZMROK – już świat ukołysany, * znów 

jeden dzień – odfrunął nam jak ptak, * panience Swej – piosenkę 

na dobranoc * zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.  

I chociaż już ostatnie światła gasną, * Opieka Twa – 

rozproszy nocy mrok, * uśpionym wsiom – ukołysanym miastom, 

* Maryjo daj – szczęśliwą dobrą noc. 
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I ludzkim snom – błogosław dłoniom jasną, * i oddal od nich 

– cień codziennych trosk, * i tym co znów – nie będą mogli 

zasnąć, * Maryjo daj – szczęśliwą dobrą noc. 

A komu noc – czuwaniem jest niełatwym, * na czas bezsenny 

– siłę daj i moc,* i tym co dzisiaj zasną raz ostatni, * Maryjo, daj – 

szczęśliwą dobrą noc. 

Zasypia świat – piosenką kołysany, * odpłynął dzień – by 

jutro wrócić znów, * uśmiecham się – do Ciebie na dobranoc, * 

Panienko moich najpiękniejszych snów. 

Nad Ojcem Świętym – czuwaj nieustannie, * bo on swe życie 

– złożył w ręce Twe, * i jemu też – tam hen na Watykanie, * 

Maryjo daj szczęśliwą, dobrą noc. 

176. KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ śpiewajmy, różami uwieńczmy 

Jej skroń. * Jej serca w ofierze składajmy, * ze łzami wołajmy doń.  

O Maryjo bądź nam pozdrowiona,* bądź Ty zawsze Matką nam. /x2 

Przez Ciebie o Matko Miłości, * łask wszelkich udziela nam Bóg; 

* a my Ci hołd dajem wdzięczności,* upadłszy do Twoich nóg. *  

O Lilio, jakżeś Ty wspaniała; * Wszelkich cnót rozlewasz woń./x2 

O tronie Ty Boga wiecznego,* o słońce nadziei i łask; * O 

różdżko przedziwna Jessego,* jak wielki cnót twych jest blask!  

O Maryjo bądź nam pozdrowiona,* bądź Ty zawsze Matką nam. /x2 

177. MODLITWA do NMP KRÓLOWEJ ANIOŁÓW 

Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty któraś otrzymałaś 

od Boga posłannictwo i władzę by  zetrzeć głowę szatana, prosimy 

Cię pokornie:- rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, 

stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie strąciły do 

piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie strzeżcie nas i brońcie 

nas. Amen 
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MODLITWY i P I E Ś N I   A N I E L S K I E  

178. MODLITWA OBRONNA PRZED ATAKAMI SZATANA  

O, święci Aniołowie Pańscy, św. Michale, św. Gabrielu, św. 

Rafale – przybądźcie ku pomocy duszy mojej. Módlcie się za mną 

święci Aniołowie, wzywam Was na pomoc przed atakami złego 

ducha, szatana – diabła. Brońcie mnie, zaprowadźcie do bram 

niebieskich, gdzie Pan Bóg Jedyny w Trójcy Przenajświętszej 

króluje. Amen. 

179. O MICHALE ARCHANIELE, w uwielbieniu Boga 

trwasz * Pomóż zwalczyć nam szatana, * pomóż nam przy Bogu 

trwać! /x2 

180. STRÓŻU POLSKI, nasz Aniele, * patrzysz ciągle w 

Boga twarz, * prowadź Polskę, prowadź śmiele, * niech przy 

Bogu trzyma straż! /x2  2. STRÓŻU BOŻY, nasz Aniele… 

181. AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ANIOŁOWI STRÓŻOWI  

Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci za Twoją obecność i pomoc, której 

mi udzielasz. Oddaję się Tobie i pozwalam Ci, byś mnie oświecał i 

prowadził ścieżkami woli Ojca niebieskiego. Przez Ciebie łączę się z 

wszystkimi chórami Aniołów i z niezliczoną rzeszą Świętych. Wy, 

którzy już zajmujecie swoje miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa, 

pomóżcie mi oddać się świętemu Michałowi Archaniołowi, wodzowi 

Aniołów, ludzi i całego świata stworzonego, i uczcić go. O Święty 

Michale Archaniele, który jesteś Hetmanem Królowej nieba i ziemi, 

pomóż mi poświęcić się i oddać Maryi Niepokalanej, Matce Jezusa 

Chrystusa i mojej duchowej Matce. Maryjo Najświętsza, prowadź 

mnie do Jezusa, abym razem z Tobą, z wszystkimi Aniołami i 

Świętymi, osiągnąwszy swoje miejsce w Mistycznym Ciele, 

uwielbiał Go razem z Wami, a przez NIEGO OJCA w DUCHU 

ŚWIĘTYM. Amen.  
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182.  pieśń do św. Józefa   

SZCZĘŚLIWY, KTO SOBIE PATRONA * Józefa ma 

za opiekuna, * Niechaj się niczego nie boi, * bo święty Józef przy 

nim stoi, - Nie zginie. 

Idźcie precz marności światowe, * boście mnie zagubić 

gotowe, * już ja mam nad wszystko słodszego * Józefa opiekuna 

swego, - Przy sobie. 

Ustąpcie szatańskie najazdy, * przyzna to ze mną 

człowiek każdy, * że choćby i piekło powstało, * całe się na mnie 

zbuntowało, - Przy sobie. 

P I E Ś N I   A D W E N T O W E   

183. PRZYBĄDŹ PANIE bo czekamy, * Twego przyjścia 

wyglądamy,* bo źle nam żyć bez Ciebie.  

 Gotujmy drogę Panu, * prostujmy ścieżki Jego,  

 Przemieńmy swoje życie, * odwróćmy się od złego 
Noc minęła, dzień jest blisko,* w jasnym świetle czyńmy 

wszystko, * ze snu już powstać pora.* Gotujmy drogę Panu...  

Pan jest blisko między nami * w tłumie ludzi gdzieś w mieszany  * 

czy umiem Go zobaczyć.* Gotujmy drogę Panu... 

184.ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL, posłań do Panny Maryi, 

Z majestatu Trójcy Świętej * tak sprawował poselstwo k'Niej: 

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,  

Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.  
Panna się wielce zdumiała,* z poselstwa, które słyszała,* 

pokorniuchno się skłoniła; * jako Panna wstrzemięźliwa * 

Zasmuciła się z tej mowy, * nic nie rzekła Aniołowi. * Zdrowaś... 

Ale poseł z wysokości, napełnień Boskiej mądrości,* Rzekł Jej: 

„Nie bój się, Maryjo,* najszczęśliwszaś, Panno miła, * Znalazłaś 

łaskę u Pana, * oto poczniesz Jego Syna. * Zdrowaś... 
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Jezus nazwiesz imię Jego, * będzie Synem Najwyższego;  Wielki 

z strony człowieczeństwa, * a niezmierny z strony Bóstwa, 

Wieczny Syn Ojca wiecznego, * Zbawiciel świata całego. *  Z... 

185. OTO PAN BÓG PRZYJDZIE, * z rzeszą świętych 

k`nam przybędzie; * Wielka światłość w dzień ów będzie. * 

Alleleuja, Alleluja. 

186. ZDROWAŚ BĄDŹ, MARYJA, * Niebieska lilija, * 

Panu Bogu miła, * Matko litościwa; * Tyś jest nasza ucieczka, * 

Najświętsza Maryja. 

Maryja wielebna, * ukaż drogę pewną, * przykazania 

Twego * Boga Wszechmocnego, * On – Ci wszystka nadzieja * 

zbawienia naszego. 

Łaskiś pełna Pańskiej, * czystości anielskiej, * Pannaś 

nad pannami,* Święta nad świętymi. * O najświętsza Maryja,* 

Módl się dziś za nami. 

Amen wszyscy rzeczmy, * wierni chrześcijanie, * 

cośmy się tu zeszli * ku chwale tej Pannie. * Zachowaj nas od 

złego * Twoimi prośbami. 

187. SPUŚĆCIE NAM na ziemskie niwy * Zbawcę z 

niebios, obłoki: * świat przez grzechy nieszczęśliwy * wołał w 

nocy głębokiej. * Gdy wśród przekleństwa od Boga * czart 

panował, śmierć i trwoga, * A ciężkie przewinienia * zamkły 

bramy zbawienia. 

Ale się Ojciec zlitował * nad nędzną ludzi dolą * Syn 

się chętnie ofiarował, * by spełnić wieczną wolę. * Zaraz Gabryel 

zstępuje * i Maryi to zwiastuje * iże z Ducha Świętego * pocznie 

Syna Bożego. 

Zbawco świata! Szczerze chcemy * pełnić te po-

winności, * Złącz się z nami, niech będziemy * Twymi dziećmi w 
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szczerości! * Wlej, o Jezu miłościwy, * w duszę mą pokój 

prawdziwy! * Posiądź i serce moje, *  wszak jestem dziecię 

Twoje. 

188. NIEBIOSA, ROSĘ spuszczajcie z góry, * 

Sprawiedliwego wylejcie chmury; * o wstrzymaj, wstrzymaj 

Twoje zagniewanie * i zbrodni naszych zapomnij już, Panie! * 

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,* sprawiedliwego wylejcie 

chmury; * grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci * stoim przed 

Tobą jakby trędowaci.  

Niebiosa, rosę  spuszczajcie z  góry, * Sprawiedliwego wylejcie 

chmury; * O spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany * i ześlij 

Tego, co ma być zesłany. 

189. (na melodię” Już od rana rozśpiewana”) 

DNIA KAŻDEGO Boga mego Matkę, duszo wysławiaj! * Jej dni 

święte, sprawy wzięte z nabożeństwem odprawiaj! Przypatruj się a 

dziwuj się Jej wysokiej zacności, * zwij Ją wielką Rodzicielką, 

błogą Panną w czystości. 

Sław Jej czyny, proś, by winy litościwie znieść chciała; 

Weźmij One na obronę, by cię z grzechów wyrwała. * Ta 

Dziewica nam użycza z nieba dobra wiecznego, * z tą Królową 

światłość nową wziął świat z daru Bożego.  

190. CZEKAM NA CIEBIE, JEZU mój mały, * ciche 

błagania ku niebu ślę. * Twojego przyjścia czeka świat cały,* 

sercem gorącym przyzywa Cię. * Spójrz, tęskniony na tej ziemi, * 

przybądź, Jezu, pociesz nas! * Szczerze kochać Cię będziemy, * 

przyjdź, o Jezu, bo już czas! 

Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci, * Tyś naszą Matką 

na każdy dzień. * o daj nam Słońce, które rozświeci * grzechu i 

błędu straszliwy cień. * Spójrz, tęskniony na tej ziemi, * daj nam 
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Zbawcę, Dziecię Twe. * My dla Niego żyć pragniemy, * Jemu 

damy serca swe. 

PIEŚNI DO DZIECIĄTAKA JEZUS - KOLĘDY 

 191.  

SŁONKO ZASZŁO ZA GÓRAMI, ziemię tuli cicha 

noc, * Dziecię Jezu z Aniołami nucą Tobie: Dobranoc * Błyszczą 

gwiazdki na błękicie, o jak wielka Twoja moc,* Spojrzyj Jezu, na 

Twe dziecię, daj mi, Jezu, dobrą noc. 

Przed ołtarzem lampka cicha płonie Tobie całą noc * i 

Anieli nucą z cicha: słodki Jezu, dobranoc. * Świat pogrążon w 

śnie głębokim, wszystko trzyma Twoja moc. * Mnie i wszystkim 

moim drogim daj, o Jezu, dobrą noc. * Chwalić będę Cię na nowo 

jutro gdy powstanę z snu, * choć się żegnam teraz z Tobą, serce 

me zostaje tu. 

192.  NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE  

Nie było miejsca dla Ciebie,* w Betlejem w żadnej 

gospodzie,* i narodziłeś się Jezu,* w stajni w ubóstwie i chłodzie. 

* Nie było miejsca choć zszedłeś,* jako zbawiciel na ziemię, *  By 

wyrwać z czarta niewoli, * nieszczęsne Adama plemię.  

Nie było miejsca choć chciałeś, * ludzkość przytulić do 

łona,* i podać z krzyża grzesznikom * zbawcze skrwawione 

ramiona. * Nie było miejsca, choć zszedłeś * ogień miłości 

zapalić, * i przez swą mękę najdroższą, * świat od zagłady ocalić. 

Nie było miejsca choć chciałeś, * wszystkim otworzyć 

swe Serce * i kres położyć miłośnie * ludzkiej nędzy, 

poniewierce. * A dzisiaj czemu wśród ludzi * tyle łez, jęków 

katuszy? * Bo nie ma miejsca dla Ciebie * w niejednej 

człowieczej duszy. 
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193. O GWIAZDO BETLEJEMSKA, * zaświeć na niebie 

mym * tak szukam cię wśród nocy, * tęsknię za światłem Twym. 

* Zaprowadź do stajenki, * leży tam Boży Syn, * Bóg – Człowiek 

z Panny Świętej, * dany na okup win. 

O nie masz Go już w szopie, * nie masz Go w żłóbku 

tam! * Więc gdzie pójdziemy Chryste? * gdzie się ukryłeś nam? * 

Pójdziemy przed ołtarze * wzniecić miłości żar * i hołd Ci niski 

oddać: * to jest nasz wszystek dar. 

194.  LULAJŻE JEZUNIU moja perełko, * lulaj, ulubione 

me pieścidełko. * lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, * a Ty Go, Matulu 

w płaczu utulaj./x2 

Zamknijże znużone płaczem powieczki, * utulże 

zemdlone łkaniem usteczki. * Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, * a ty 

Go, Matulu w płaczu utulaj./x2 

195. JEZUS MALUSIEŃKI  leży wśród stajenki, * Płacze z 

zimna nie dała mu matula sukienki /x2/ * Bo uboga była, rąbek z 

głowy zdjęła,* w który Dziecię owinąwszy*siankiem go 

okryła./x2 

196. KIEDYŚ O JEZU chodził po świecie, * brałeś 

dziateczki w objęcia swe, * patrz tu przed Tobą stoi twe  dziecię * 

do serca swego przytul i mnie 

Byłeś Dzieciątkiem ty wielki Boże, * w żłóbku płakałeś 

nad światem złym. * nie płacz dzieciątko ja Ci w pokorze * serce 

swe daję, Ty mieszkaj w nim.  

Kto by u siebie dziecię przyjmował, * rzekłeś, że 

wtenczas przyjmuje Cię. * dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, * za 

to Cię kochać na wieki chcę. 
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197. CISZA WIECZÓR już nadchodzi,* nasza praca 

skończona, * jeszcze raz pozdrawiam Ciebie, * śliczny Jezu 

„Dobranoc”. 

Wieczna lampka zawsze świeci * przed najdroższym 

Jezusem * i aniołki mu śpiewają, śliczny Jezu „Dobranoc”.  

Racz nam wszystkim błogosławić * i obdarzać łaską 

swą, * Mnie i moim ukochanym, Jezu daj szczęśliwą noc.  

P I E Ś N I   W I E L K A N O C N E  

198. WESEL SIĘ Królowo miła; * bo Ten, któregoś 

zrodziła, * Zmartwychwstał Pan, nad panami, * Módl się do Niego 

za nami, * Alleluja, alleluja! 

Ciesz się i wesel się w niebie, * proś Go za nami w potrzebie, * 

Byśmy się też tam dostali, * i na wiek wieków śpiewali: * 

Alleluja, alleluja! 

199. WESOŁY NAM dzień nam dziś nastał, * którego z nas 

każdy żądał; * Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, * Alleluja! 

/x2 

Król niebieski k`nam zawitał, * jako śliczny kwiat zakwitał; * Po 

śmierci się nam pokazał, * Alleluja, alleluja! 

Piekielne moce zawojował, * nieprzyjaciele podeptał, * Nad  

nędznymi się zmiłował, * Alleluja, alleluja! 

Do trzeciego dnia tam mieszkał, * Ojce święte tam pocieszał, * 

Potem iść za sobą kazał * Alleluja, alleluja! 

Przez Twe święte Zmartwychwstanie, * daj nam grzechów 

odpuszczenie, * A potem duszne zbawienie * Alleluja, alleluja! 

200. OTRZYJCIE JUŻ ŁZY płaczący, * żale serca 

wyzujcie; * Wszyscy w Chrystusa wierzący * weselcie się 

radujcie, * bo zmartwychwstał samowładnie * jak przepowiedział 

dokładnie.* Alleluja, alleluja! * Niechaj zabrzmi: Alleluja!*  
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Darmo kamień wagi wielkiej, * Żydzi na grób wtłoczyli, 

* darmo dla pewności wszelkiej * zbrojnej straży użyli. * Na nic 

straż, pieczęć i skała * nad grobem Pana się zdała. * Alleluja, 

alleluja! * Niechaj zabrzmi: Alleluja! 

Jezu Chryste, dobry Panie, * Ciebie kornie prosimy: * 

niech przez Twoje zmartwychwstanie, * gdy i my powstaniemy, * 

z wybranymi, Twymi w niebie, * wiecznie oglądamy Ciebie. * 

Alleluja, alleluja! * Niechaj zabrzmi: Alleluja! 

201. ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, piekła i szatana, * 

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.* Naród niewierny trwoży 

się przestrasza, * Na cud Jonasza. * Alleluja! 

 Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,* Anioł 

zstępuje niewiasty pociesza.* Patrzcie tak mówi: grób ten próżny 

został,* Pan zmartwychpowstał.* Alleluja! 

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, * Gdy Pan Zbawiciel 

triumfuje w chwale.* Ojcu swojemu już uczynił zadość, * Nam 

niesie radość.* Alleluja! 

Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie, * daj 

w łasce Twojej stateczne wytrwanie. * i niech tak w chwale, jakoś 

Ty, równie my * zmartwychwstaniemy. Alleluja! 

202. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ to wykonało się, * Szatan 

pokonany, Jezus złamał śmierci moc, * Jezus jest Panem, o 

alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. 

Jezus jest  Panem! Jezus jest  Panem! * Jezus jest  

Panem! Jezus jest  Panem! – Tylko Jezus jest Panem! * Jezus jest 

Panem! – On jest Panem ziemi tej. 
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PIEŚNI   O K O L I C Z N O Ś C I O W E - RÓŻNE 

203. NIECHAJ Z NAMI będzie Pan, Alleluja, * Niech 

obroną będzie nam, Alleluja. * Jego Słowo zawsze trwa, 

Alleluja,* Wieczną prawdę w sobie ma, Alleluja, 

Chcemy zgłębiać słowa treść, Alleluja, * Braciom je 

radośnie nieść, Alleluja. * Chcemy nim na co dzień żyć, Alleluja,  

I w przyjaźni z Bogiem być, Alleluja, 

Źródło życia Panie nasz, Alleluja, * Ty nam wieczne 

życie dasz, Alleluja, * Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja, * 

w Trójcy Świętej Jeden Bóg, Alleluja. 

204. COM PRZYRZEKŁ BOGU, przy chrzcie raz, * 

dotrzymać pragnę szczerze.* Kościoła słuchać w każdy czas * i w 

świętej wytrwać wierze. * o Panie Boże dzięki Ci, * żeś mi 

Kościoła otwarł drzwi. * w nim żyć, umierać pragnę.  

W Kościele tym jest z Ciałem Krwią * swym Ciałem 

karmi duszę mą.* by żyła w Nim dla nieba. * w to wierzyć zawsze 

mocną chcę, * Bo tego Kościół uczy mnie. * w nim żyć, umierać 

pragnę. 

205. WY JESTEŚCIE  na ziemi światłem mym, * wy 

jesteście  na ziemi światłem mym, * Aby ludzie widzieli dobre 

czyny w was,* i chwalili Ojca, który w niebie jest. /x2  

My jesteśmy na ziemi światłem Twym * My jesteśmy 

na ziemi światłem mym, * Aby ludzie widzieli dobre czyny w 

nas,* i chwalili Ojca, który w niebie jest./x2 

Matko pomóż na ziemi światłem być * Matko pomóż 

na ziemi światłem być, * aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, * 

i chwalili Ojca, który w niebie jest./x2 
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206. WIELE JEST SERC, * które czekają na Ewangelię, 

Wiele jest serc, które czekają wciąż. 

Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,  

A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. /x2 

Sam zobaczysz, że Bóg, poprowadzi cię do ludzi,  

Których będziesz mógł, zaprowadzić do Chrystusa! /x2  

207. MÓJ JEZU, WITAM CIĘ, Mój Jezu, kocham Cię 

Przecudne oczy Twe, racz zwrócić dziś ku mnie. 

Ciało i duszę mą, daję w niewolę Twą, 

Prowadź o Jezu mnie, tam gdzie mieszkanie Twe. 

MARYJO WITAM CIĘ, Maryjo, kocham Cię, 

Przecudne oczy Twe, racz zwrócić dziś ku mnie. 

Ciało i duszę mą, daję w niewolę Twą, 

Prowadź o Pani mnie, Jak Matka dzieci swe.  

JÓZEFIE  WITAM CIĘ, Józefie, kocham Cię, 

Przecudne oczy Twe, racz zwrócić dziś ku mnie. 

 Ciało i duszę mą, daję w niewolę Twą, 

 Prowadź Józefie mnie, jak ojciec dzieci swe.  

208. JAK W UCZNIOWSKIM ZESZYCIE, * jakieś trudne 

zadanie, * Takie dziwne jest życie, * wielki znak zapytania?  

Co jest najważniejsze, * co jest najpiękniejsze,* Co 

prawdziwe, jedyne, największe, * za co warto życie dać /x2 

Każdy musi odnaleźć, * swoją własną odpowiedź .* 

Tylko ten jest szczęśliwy, * kto dowiedział się raz. *     Co jest...  

Noszę krzyżyk maleńki, * jak przyjaciel jest ze mną,  

Tylko jedno spojrzenie, * i na pewno już wiem. *           Co jest... 

Kochać co dzień od nowa, * kochać coraz goręcej, 

Zawsze być blisko Boga, * Razem iść przez ten świat. * Co jest... 
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209.   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.*  O Panie... 

Ty potrzebujesz mych dłoni, * mego serca młodego 

zapałem, * mych kropli potu i samotności. .*  O Panie... 

Dziś wypłyniemy już razem,* łowić serca na morzach 

dusz ludzkich,* Twej prawdy siecią i słowem życia.  .* O Panie... 

210. TYLE DOBREGO  zawdzięczam Tobie Panie.* 

wszystko co mam od Ciebie przecież jest.* i to, że jestem, że życie 

wciąż poznaję * Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.*  

Za każdy dzień, za nocy mrok * za radość mą, 

szczęśliwy rok. * Nawet za chmurne deszczowe dni.* za wszystko 

Panie dziękuję Ci. 

Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie, * gdy 

poznawałem, co dobre, a co złe. * w dziecinnych słowach 

mówiłem „Kocham Ciebie” i powtarzałem modlitwy słowa te.  

 Za każdy... 

Więc przyjm, o Boże, mych modłów dziękczynienie, bo 

jakże często wdzięczności w modłach brak.* Mądrością życia jest 

widzieć sens cierpienia, * dlatego Boże śpiewamy Tobie tak.  * 

 Za każdy... 

211. PO CAŁEJ ZIEMI brzmi : Ave Maryja! * Wszystkie 

ludy i narody Cię sławią, Maryjo * już dwa tysiące lat, chronisz w 

swych dłoniach świat - Ave Maryja! 
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212.  TAM JA MAM PAŁAC   

Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, * Izdebkę 

małą i więcej nic,* ale w wieczności, w tej ojczyźnie niebieskiej, 

będę miał pałac, co złotem lśni.* Tam ja mam pałac, tam ponad 

górami, * w tym jasnym Kraju, gdzie młodość wciąż trwa.* Gdzie 

łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,* Tam mi mój Zbawca 

koronę da. 

Choć tu tak często zmęczony, znękany,* i tak jak prorok 

– pod głową mam głaz,* ja się nie martwię, bo w niebie dostanę * 

swój własny pałac, na wieczny czas. * Tam ja mam pałac... 

Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,* ja 

pielgrzymuję do górnych stron.* Ja szukam miasta ze złotymi 

bramami,* tam ja dostanę koronę i tron.* Tam ja mam pałac... 

213. POŚRÓD WSZYSTKICH życia trosk i kłopotów, * 

gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia. * jedna prawda niech mi 

świeci jak gwiazda, * że chrześcijanin, to właśnie ja! *  

Więc żyjmy jak można najpiękniej,* czy wielkie, czy 

szare są dni, * bo życie to skarb w naszych rękach * i przez nas 

ma świat lepszym być.  

Wielka troska o budowę królestwa * niechaj więc w 

każdym z nas na zawsze trwa,* i przeze mnie także Kościół ma 

rosnąć, * bo chrześcijanin, to właśnie ja! * Więc żyjmy jak... 

Może jeśli będę dobrym człowiekiem, * który chce 

lepszym być każdego dnia, * Pana Boga ktoś przeze mnie 

zobaczy,* bo chrześcijanin, to właśnie ja! * Więc żyjmy jak... 

214. ALLELUJA, MIŁOŚĆ TWA, * jak blask słońca nad 

nami *  wciąż trwa.* Alleluja, niech biją dziś dzwony, niech 

wielbi Cię cały świat, Alleluja. 
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Alleluja, płynie pieśń * więc wraz z nimi ku niebu ją 

wznieś * Alleluja, niech biją dziś dzwony,* niech wielbi Cię cały 

świat, * Alleluja. 

 

215. MUSIMY SIAĆ, choć grunta nasze marne, * Choć nam 

do orki pługów brak i bron * Musimy siać, choć wiatr porywa 

ziarno * Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron.  

Musimy siać, nie wiedząc w którą stronę * poniesie 

wiatr i w ziemię rzuci siew * nie wiedząc kto i gdzie pozbiera 

plony * w dożynki, czyj radosny zabrzmi śpiew. 

Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować, * musimy siać, 

musimy tworzyć cud, * nie wolno nam po spichrzach ziarna 

chować,* na świecie głód, na świecie straszny głód. 

A nas tak mało - tych co mogą pomóc * ze swych 

zapasów szczyptę braciom dać * i choć nie przy nas wzejdzie ruń 

zielona * My róbmy swoje, my musimy siać.  

My chcemy siać, bo miłość nas ponosi * do Ciebie Panie 

i do braci Twych * Błogosław nam, o to Cię każdy prosi * w 

ofierze składa całe życie swe. 

216.  MODLITWA ZA RODZINY KS. STEFANA CEBERKA 

Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej łaski 

ogrodzie. * Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej 

żar. * Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, 

* by przetrwało przymierze, związane przez serc dwojga dar.  

Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. * 

Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. * Niechaj 

żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu, * Niech prowadzi 

rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. 
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Niech rodzina zaczerpnie moc Ducha przez dar 

Boskich Mąk,* niech się wzniesie ku Niebu dziękczynnie 

ojcowskich gest rąk. * Serca matek dobroci niebiańskiej niech 

zdobi wciąż kwiat, * niech się młodzi nauczą miłości co stwarza 

ten świat:  

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask,  

Twoim Sercem ojcowskim otocz i nas. (2x) 

Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary, * 

Niech wzajemne przebaczam pogodzi nim noc ześle sen. * 

Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary, * Niechaj 

wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. * Niechaj zdrada nie 

krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci, * I niech zazdrość nie 

burzy miłości co gra w jeden ton. * Niechaj gwiazda nadziei wciąż 

błyszczy nad nimi i świeci, * Niech ich wiedzie przez szarą 

codzienność gdzie lśni Boga Tron. * Niech rodzina... 

217.  KOCHANA MAMO   

Gdy serce twe przeszyje bólu grot * Do Matki dąż! * I 

choćby cię opuścił cały świat, * U Matki wciąż, * Tam znajdziesz 

bólu ukojenie,* tam znajdziesz smutku zapomnienie, * tam 

znajdziesz twe znękane serce, * pokój w rozterce. 

Kochana mamo, * na twe wspomnienie moje serce drży.* 

Kochana Mamo, * Ty jedna me zrozumiesz gorzkie łzy! * 

Kochana Mamo! * Jak słońce światu swoje blaski śle,* Ty 

składasz z siebie dar, * ofiary swej. 

Gdym jeszcze dzieckiem na twym łonie był, za dawnych lat, 

gdym tak spokojnie i beztrosko żył, * twych pieszczot rad. * Ty 

byłaś szczęścia mi strażniczką,* w drodze do Boga 

przewodniczką, * a gdym do snu zmrużył powieki, * wzorem 

opieki.*     Kochana MAMO...  
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Gdy wspomnę me młodzieńcze dzieje, * Najdroższa ma,* 

gdym budził wielkie już nadzieje, * to dobroć Ta,* wspierała radą 

i przestrogą; * mnie wiodła zawsze Bożą drogą,* Tyś była mi 

przez życia burze, * Aniołem Stróżem.* Kochana MAMO... 

Dla Ojca: Kochany Ojcze, * Jak utrudzone pracą ręce Twe,* 

kochany Ojcze, * jak zatroskane zawsze czoło Twe! *  Kochany 

Ojcze, * Ty chcesz dla dzieci swoich, * w trudzie trwać, * by 

dzieciom chleba dać,* By serce dać! 

218.  „PIEŚŃ ŚLUBNA”   

Gdy się łączą ręce dwie w imię Boże,* Przed ołtarzem 

w uroczystym blasku świec,* wtedy zwykła ludzka miłość jest 

potęgą, * bo z miłością Jego wieczną splata się. 

Kiedy łączysz serca dwa w Imię Swoje * i związujesz 

między nimi mocną nić.* Błogosławisz Twoim dzieciom na 

wędrówkę, * Pokazujesz, co to znaczy umieć żyć. 

Pójdą odtąd na radości i na smutki, * zawsze razem przy 

nim ona przy niej on. * Twoja łaska szlak im będzie wyznaczała, * 

i ochroni od drapieżnych świata szpon.*  

Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże, * Pamiętajcie 

dzień dzisiejszy, bo od dziś, * wasze ręce będzie trzymał sam Bóg 

Ojciec, * Jego Słowo, Jego Prawda, Jego myśl. 

219. ŻYCZYMY, ŻYCZYMY, * życzymy, życzymy, * I 

zdrowia i szczęścia, i błogosławieństwa * Przez Serce Maryi! /x2  

Niech miłość i pokój, w sercu twoim gości, * niech nigdy nie 

zbraknie, niech nigdy nie zbraknie, * ludzkiej życzliwości! /x2 

220.  NIECH CIĘ PAN błogosławi i strzeże. * Niechaj Pan 

daje pokój ci, * On miłością napełnia serce twe, * zawsze z tobą 

jest! 
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221.  NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA  

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu –  

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.-  

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, -  

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.  

Amen. (Alleluja).  

H Y M N 

JUŻ SŁOŃCE schodzi ogniste; Ty jedność Światło wieczyste,*  

W sercach naszych Trójco Święta * Rozlej miłość niepojętą.*  

Ciebie my z rana wielbimy, * Ciebie wieczorem prosimy,  

Racz to sprawić, byśmy Ciebie, * Z Świętymi chwalili w niebie.*  

Ojcu razem i Synowi, * Świętemu także Duchowi,*  

Jak była tak niechaj wszędzie,* Wieczna chwała zawsze będzie.* 

PSALM 109 
Słowami Psalmu 109 głośmy chwałę Chrystusa – Mesjasza, naszego 

Kapłana i Króla, o którym św. Paweł pisze w pierwszym liście do 

Koryntian, że „Ojciec rzucił pod jego stopy wszystkich nieprzyjaciół” 

(15,25). 

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.  
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Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, * danego nigdy nie cofnie 

słowa. – 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. 

Pyszną na ziemi głowę poniży, * która Mu Jego chwale 

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. 

PSALM 110 

Święty Jan w Objawieniu słyszał aniołów i świętych w niebie, 

śpiewających: „Dzieła Twoje są wielkie godne podziwu, Panie, Boże 

Wszechmogący” (Ap 15, 3). Wraz z nimi wysławiajmy Boga za wszystkie 

dzieła Jego Opatrzności nad nami. 

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. 
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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...  

PSALM 111 

Psalm, który będziemy śpiewać, ukazuje szczęście człowieka 

sprawiedliwego. Takie szczęście osiąga człowiek, gdy żyje jak „Synowie 

światłości”, a owocem postępowania w światłości – mówi św. Paweł – 
„jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda” (Ef 8, 8-9). 

Szczęśliwy i nie zna kaźni, * kto w Pańskiej żyje bojaźni. * 

Najmilsza jemu jest droga, * iść według przykazań Boga. 

Krew jego zacna na ziemi, * porówna zawżdy z możnymi. * 

Ród się cnotliwych rozpleni, * i będą błogosławieni.  

Dom jego będzie obfity, * w zbiory i trwałe zaszczyty * A cześć 

poczciwego człeka, * pójdzie od wieka do wieka.  

Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * Światło jest nad 

cnotliwymi, * Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i 

sprawiedliwy. 

Człek miły, pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela. * w 

słowie się swoim tak rządzi, * Że co wyrzecze, nie zbłądzi.  

Ludzka pamięć jego sprawy, * uwieczni: „Był to mąż prawy”. 

* I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.  

Stateczność jego cnej duszy, * żadną się rzeczą nie wzruszy, * 

Wydoła złej chwili snadnie, * aż nieprzyjaciel upadnie.  

Rozsypał swoje szczodroty, * na wdowy, biedne sieroty, * 

Przeto uczynnością słynie, * i chwała jego nie zginie.  

Zły na to patrząc boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje. * Taki, co 

w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi. 
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Chwała Ojcu i Synowi,* oraz Świętemu Duchowi. * Jak na 

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

słynie.     

PSALM 112 
Bóg, którego żadne stworzenie nie zdoła pojąć, przedwieczny i 

nieskończenie potężny Stwórca i Pan świata, jest zarazem naszym 

najlepszym Ojcem. Jako Jego dzieci uwielbiajmy Go śpiewem psalmu 

112. 

Chwalcie o dziatki najwyższego Pana, * niech Mu Jednemu cześć 

będzie śpiewana, * niech Imię Pańskie przebłogosławione, * po 

wszystkie wieki będzie pochwalone. 

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, * niechaj świat Boską 

chwałę opowiada. * pan ma narody wszystkie pod nogami, *  

Jego się chwała wznosi nad gwiazdami. 

I któż się z Panem tym porówna, który * wysoko siedząc, z swej 

niebieskiej góry * i co na niebie i co jest na ziemi, * oczyma widzi 

nieuchronionymi. 

On ubogiego z nędzy wyprowadzi, * i z książętami na krześle 

posadzi. * On niesie radość dla niepłodnej matki, * miłe w jej 

domu rozmnażając dziatki. 

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi 

Świętemu. * jak na początku była tak i ninie, * i na wiek wieków 

niechaj zawsze słynie. 

PSALM 116 
W łączności z całą ludzkością, odkupioną przez Chrystusa, wysławiajmy 

nieskończenie miłosiernego Ojca w niebie, który pragnie zbawienia 

wszystkich ludzi. 

Boga naszego, chwalcie wszystkie ziemie, * Daj mu cześć winną 

całe ludzkie plemię. * Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * A 

prawda Pańska wiecznie uiszczona. 
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Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi 

Świętemu. * jak na początku była tak i ninie, * I na wiek wieków 

niechaj zawsze słynie. 

SŁOWO BOŻE 

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas 

pociesza w każdym utrapieniu naszym, byśmy sami mogli 

pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której 

doznajemy od Boga. (2 Kor 1, 3-4) 
 (Można przeczytać urywek z drugiego czytania niedzieli bieżącej lub 

przypadającej uroczystości czy święta). 

RESPONSORIUM 

K.:  Niech imię Pańskie będzie błogosławione.  

W.:  Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 

K.: Teraz i na wieki 

W.: Będzie błogosławione. 

K.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.: Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 

222.  ..   M A G N I F I C A T    
HYMN DZIĘKCZYNNY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana Mego, - 

Chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego. 

Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, 

Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. 

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. 
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Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, 

Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. 

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, 

Rozproszył dumne myśli głów pycha nadętych.  

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,  

Wywyższył uwielmożnił w pokorę zamożne.  

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,  

Bogaczy z niczym puścił i nędznie rozproszył.  

Przyjął do laski 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 i Synowi, Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie  

Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.  

MODLITWY BŁAGALNE 

K.: Pokornie błagajmy wszechmocnego Ojca, aby wysłuchał próśb 

naszych. 

W.: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. 

K.:  Boże, przyjacielu rodzaju ludzkiego, niech Twój Kościół 

święty obwieszcza pokój i jednoczy wszystkich ludzi, niech On 

będzie znakiem zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego.  

W.: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. 

K.: Umocnij w wierze Papieża i wszystkich biskupów, obdarz ich 

jednością, miłością i pokojem.   

W.: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. 

K.:  Niech chrześcijanie będą głębiej zjednoczeni z Chrystusem, 

aby swym życiem głosili i świadczyli o twoim Królestwie.   

W.: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. 
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K.:  Niech na całym świecie zapanuje pokój, aby wszędzie 

panowała sprawiedliwość i zgoda. W.: Przyjdź Królestwo Twoje, 

Panie. 

K.: Wszystkim zmarłym daj chwalebne zmartwychwstanie, które 

obiecałeś przez Jezusa Chrystusa.  

W.: Przyjdź Królestwo Twoje, Panie.   * Ojcze nasz... 
Módlmy się: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie Swoim wiernym i 

pomnażaj w nich dary Swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości 

zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez Chrystusa  

MODLITWY DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

223.      * NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO * 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi (św. Faustynie) nakazał Jezus 

napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia, rozpoczyna się w Wielki 

Piątek. - Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju 

Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, 

jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W 

każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i 

zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A ja te wszystkie dusze 

wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i 

przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do 

źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca 

Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz. Odpowiedziałam: 

Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw 

wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że 

powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego 

(Dz. 1209). 

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień I 

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich 

grzeszników i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. - A tym 

pocieszysz mnie w gorzkim smutku, [w] jaki Mnie pogrąża utrata 

dusz (Dz. 1210). 
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Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się 

nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na 

ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij 

nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, i nie 

wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość 

Twoją, która Clę łączy z Ojcem i Duchem Świętym.  
O Wszechmocy miłosierdzia Bożego * ratunku dla człowieka grzesznego,  

Tyś miłosierdziem i litości morze, * wspomagasz tego, kto Cię uprasza w 

pokorze. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, 

a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamknięta w 

Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej Męki okaż nam 

miłosierdzie Swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego 

wysławiali na wieki wieków. Amen. (1211).  
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego  

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień II 

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je 

w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc 

przetrwania gorzkiej męki, przez nich, jak przez kanały spływa na 

ludzkość miłosierdzie Moje (1212) 

Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, 

pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia 

spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca Miłosierdzia, 

który jest w niebie. 
Zdrój Bożej miłości, * w sercach czystych gości,* 

Skąpane w miłosierdzia morzu, * promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia Swego na 

grono wybrane w winnicy Swojej, na dusze kapłanów i dusze 

zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć 

Serca Syna Swego, w którym to Sercu są zamknięte, udziel im 
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mocy światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach 

zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu 

miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.  
O Krwi i wodo...(str. 1) Koronka do Mił. Bożego 

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień III 

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je 

w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze 

krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.  

Jezu Najmiłosierniejszy, Który wszystkim udzielasz łask Swych 

nad obficie ze skarbca Miłosierdzia Swego, przyjmij nas do 

mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z 

niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą miłość Twoją, 

jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu. Są niezbadane 

miłosierdzia dziwy, * nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy, * Na 

wszystkich patrzysz okiem litości, * i wszystkich pociągasz do Swej 

miłości. 
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze 

wierne, jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej męki, 

udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj ich Swą nieustanną 

opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z 

całą rzeszą Aniołów i Świętych, wysławiały niezmierzone 

Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1215)  
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego  

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień IV 

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i 

o nich myślałem w gorzkiej swej męce, przyszła ich gorliwość 

pocieszyła Serce Moje. Zanurz Ich w morzu miłosierdzia Mojego 
(1216). 
Jezu Najlitościwszy, Który jesteś światłość świata całego, 

przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze 
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pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski 

oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia 

Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca 

Swego. Niech światło Twej miłości,* oświeci dusz ciemności,* Spraw, 

aby Cię te dusze poznały,* i razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i 

tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w 

Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. 

Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować, 

spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki 

wieczne. Amen. 
O Krwi i wodo...(str.1) Koronka do Mił. Bożego 

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień V 

Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców (braci 

odłączonych) i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w 

gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. 

Kiedy wracają do jedności z Kościołem, zagajają się Rany Moje i 

tym sposobem ulżą Mi Męki. (Dz. 1218)  

Jezu Najmiłosierniejszy, Który jesteś dobrocią samą, Ty nie 

odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania 

Najlitościwszego Serca Swego dusze heretyków i dusze 

odszczepieńców (braci odłączonych) i pociągnij ich Swym 

światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z 

mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni 

uwielbili hojność miłosierdzia Twego. I dla tych, co podarli szatę 

Twej jedności, * płynie z Serca Twego zdrój litości, * Wszechmoc 

miłosierdzia Twego, o Boże,* i te dusze z błędu wyprowadzić może.  
Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia Swego na 

dusze heretyków i odszczepieńców (braci odłączonych), którzy 

roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając 
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uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na 

miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, 

gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, 

niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje, na wieki 

wieczne. Amen (1219).  
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego 

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień VI 

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne i dusze i małych dzieci 

i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne do 

Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce, 

widziałem ich jako ziemskich Aniołów, które będą czuwać u 

Moich ołtarzy, na nich zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę 

Moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne 

obdarzam swoim zaufaniem (Dz. 1220). 

Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś sam powiedział: uczcie się ode 

Mnie, żem cichy i pokornego Serca przyjmij do mieszkania 

najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze 

małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są 

szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są bukietem przed 

tronem Bożym, których zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te 

mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Jezusa i 

nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki 
(1221).  

Prawdziwie dusza pokorna i cicha, już tu na ziemi rajem oddycha. A 

wonią pokornego jej serca, zachwyca się sam Stwórca (1222). 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, 

pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu 

Najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej 

upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i 
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dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, 

błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, 

błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem 

wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. 

Amen (1223) 
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego   

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień VII 

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają 

miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze 

najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha 

Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. 

Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, 

żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie 

bronić będę w jej śmierci godzinie (1224). 

Jezu Najmiłosierniejszy, Którego Serce jest miłością samą, 

przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, 

które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia 

Twego. Dusze te są mocarną siłą Boga samego wśród wszelkich 

udręczeń i przeciwności, idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, 

dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na 

barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale 

miłosierdzie Twoje ogarnie ich w chwili zgonu.  

Dusza, która wystawia dobroć swego Pana * jest przez Niego szczególnie 

umiłowana. Jest zawsze bliską zdroju żywego, * i czerpie laski z 

miłosierdzia Bożego. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz się okiem miłosierdzia na dusze, 

które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest 

niezgłębione miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w 

Najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce 
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ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona 

weselem, śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię 

Boże, okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką 

w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, Który 

im powiedział: że dusze, które czcić będą to niezgłębione 

miłosierdzie Moje, Ja sam bronić ich będę w życiu, a szczególnie 

w śmierci godzinie, jako Swej chwały. (1225)  
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego  

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień VIII 

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i 

zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie 

Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo 

przez Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości, w 

twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego 

Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich 

mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała 

ich długi Mojej sprawiedliwości (1226).  

Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś sam powiedział, że miłosierdzia 

chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego 

Serca dusze czyśćcowe, dusze, które Ci są bardzo miłe, a które 

jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości, niech 

strumienie Krwi i Wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą 

płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc 

miłosierdzia Twego. 
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego, wznosi się jęk do miłosierdzia 

Twego,*I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody w strumieniu wylanym Krwi 

i Wody.  

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w 

czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu 

Jezusa. Błagam Cię przez Bolesną Mękę Jezusa, Syna Twego i 
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przez całą gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, 

okaż miłosierdzie Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym 

wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany 

Jezusa, Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci 

Twojej, i litości liczby nie masz. (1227)  
O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego 

* NOWENNA * DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Dzień IX 

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści 

miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. 

Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy 

oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem - Ojcze, oddal 

ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna 

deska ratunku, uciec się do miłosierdzia Mojego (Dz. 1228).  

Jezu Najlitościwszy, Któryś jest litością samą, wprowadzam do 

mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj 

w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe 

dusze, które podobne do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O 

Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego, i 

pociągnij ich w sam żar miłości Swojej, i obdarz Ich miłością 

świętą, bo Ty wszystko możesz. 
Ogień i lód razem nie może być złączony,* bo albo ogień zgaśnie, albo 

lód będzie roztopiony, * Lecz miłosierdzie Twe, o Boże, * jeszcze większe 

nędze wspomóc może. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, 

a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze 

miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość Męki Syna Twego i 

przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one 

wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... (1229).  

O Krwi i wodo... (str. 1) Koronka do Miłosierdzia Bożego 
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224.  LITANIA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże   – zmiłuj się nad nami. 

Synu odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże   – zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,– u. Tobie 

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,– u. T. 

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, – ufamy Tobie. 

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,-u. T. 

Miłosierdzie Boże, dające nam NMP za Matkę Miłosierdzia, – u. Tobie 

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, – u. Tobie 

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, –u.T. 

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu świątobliwych,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,  – ufamy Tobie 
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Miłosierdzie Boże, towarzyszące ludziom zawsze i wszędzie, – u. Tobie 

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, pokoju konających,   – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych,  – ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,  – ufamy Tobie 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w 

odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam Panie. 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej 

Mszy świętej – wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz 

grzechy nasze – zmiłuj się nad nami. 

 K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.  

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. 

Módlmy się: 

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości 

nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w 

miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych 

trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie 

zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, Który z Tobą 

i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie teraz i na wieki. 

Amen. 

224.  AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA   
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU 

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w 

twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu 

Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i 

każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą 
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słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim 

mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w 

Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i 

zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata! Amen. 

 Jan Paweł II  
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r. 

225.        AKT UZNANIA JEZUSA KRÓLEM  
W LEGIONIE MAŁYCH RYCERZY MSJ 

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy,  

pod postacią Chleba utajony, Panie nasz i Królu!  

Stajemy przed Twoim Boskim majestatem, aby odnowić akt 

intronizacji Ciebie, Króla Wszechświata we wspólnocie Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Wyznajemy bowiem 

przed Niebem i Ziemią, że Twego panowania nam potrzeba. 

Wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas 

święte i nigdy nie wygasłe prawa. Wyznajemy także za 

wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twoim 

berłem jest ratunek dla wskrzeszonej Twoją mocą, a tak ciężko 

doświadczonej Polski – Ojczyzny naszej. Królu nasz 

wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę ale w 

imię miłości Serca Twojego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i 

prawdy. 

Wielbiąc majestat Twej potęgi i chwały, oddajemy cześć 

Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i 

Duchowi Świętemu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i 

Ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem. Ufni w moc miłości 

Twego Ducha Świętego, którego posłałeś do serc naszych, 

wołamy: Króluj nam Chryste! (Wszyscy powtarzają): 
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1. W rodzinach naszych.............................. - Króluj nam Chryste! 

2. W naszych diecezjach i parafiach........... - Króluj nam Chryste! 

3. W naszych miejscach pracy i służby....... - Króluj nam Chryste! 

5. W Ojczyźnie naszej……………………. - Króluj nam Chryste! 

6. W całej wspólnocie Małych Rycerzy....... - Króluj nam Chryste! 

7. We wszystkich grupach modlitewnych... - Króluj nam Chryste! 

8. We wszystkich naszych modlitwach, ofiarach, pokucie, 

przedsięwzięciach i działaniach.  - Króluj nam Chryste! 

Nasz jedyny Umiłowany Królu, jesteśmy Twoim ludem i dla 

Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich 

sił przyrzekamy: 

• Przyrzekamy słowem, mocą Sakramentów i modlitwą bronić 

Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary 

- (Wszyscy: Przyrzekamy!) 

• Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twoją chwałę za 

cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy! 

• Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budować 

Twoje Królestwo i bronić go w naszych parafiach, rodzinach, w 

naszym Narodzie i Kościele za cenę każdego trudu i każdej ofiary 

- Przyrzekamy! 

 Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy 

nasz Panie; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na 

doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo 

niebieskiej Twej Ojczyzny. Amen. 

Panie Jezu Królu obecny tu w Najświętszym Sakramencie 

przyjmij to nasze pragnienie wyrażone w tym akcie Twojego 

królowania nad nami - Małymi Rycerzami Miłosiernego Serca 

Jezusowego, naszymi rodzinami, naszymi parafiami, nad całą 

Polską - naszą Ojczyzną! 

* * * 
Dopełnieniem Aktu Intronizacji jest poświęcenie się Sercu Pana Jezusa.  
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226.  AKT POŚWIĘCENIA SIĘ MAŁYCH RYCERZY 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

 Najświętsze Serce Jezusa, naszego Boga i Króla, 

pragniemy otoczyć Cię w naszych sercach najgłębszą miłością. 

Pragniemy z całym oddaniem służyć Twej miłości według 

postanowień Twej świętej woli. Pragniemy oddać pod Twe 

panowanie nas samych i wszystko, co mamy, naszą przyszłość, 

nasze nadzieje, nasze pragnienia, każde nasze działanie i każde 

nasze dążenie. 

 Wszystko przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie, 

Najświętsze Serce Jezusa.  

Odtąd Twoją jesteśmy własnością na zawsze!!! 

Najświętsze Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo 

zjednoczone, Przybytku Trójcy Przenajświętszej, Żywy Zdroju 

naszego zbawienia, w Tobie na wieki pragniemy wielbić miłości 

Twej świętej nad nami panowanie. Amen. (wszyscy powtarzają: 

Amen.) 

Najświętsze Serce Jezusa, Twej miłości poświęcamy nas 

– Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, nasze rodziny, 

nasze parafie i wszystkich ich członków żywych i zmarłych. 

Amen. 

Najświętsze Serce Jezusa, uczyń z nami cokolwiek 

zechcesz, ale zachowaj nas na zawsze w Twoim Królestwie 

miłości i prawdy. Amen. 

Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go 

boicie, mali i wielcy! Bo zakrólował Pan Bóg nasz 

Wszechmogący. Weselmy się i radujmy!(Ap 19,5,7) 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,  

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Spotkanie ku czci Boga Ojca - Kalisz, 2 sierpień 2008 – Matki Bożej Anielskiej 
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227.  AKT ZAWIERZENIA Małych Rycerzy MSJ 
 MARYI KRÓLOWEJ POLSKI I MATCE MIŁOSIERDZIA 

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski - Matko Miłosierdzia 

wcielonego w Chrystusie i wciąż wcielającego się w tych, którzy 

Jezusa przyjmują. Skarbnico wszystkich zmiłowań Bożych, Boska 

Pieczęci Nowego Przymierza, przychodzimy dzisiaj tu do tej 

narodowej kaplicy, na tę Świętą Jasną Górę, aby zawierzyć dzieło 

Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Wspólnotę Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Żywa Księgo, w której są zapisane imiona tych, którzy mają 

dostąpić miłosierdzia. Świątynio wiecznego pojednania, Ołtarzu 

Ofiary Pokoju! – Tobie się zawierzamy i oddajemy wszystko co 

mamy i czym jesteśmy, wszystkich Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, opiekunów i formację, ich 

intencje i rodziny w naszych parafiach, miejscowościach, 

Kościołach Lokalnych w całej Polsce i w świecie.  

Nie możesz nas nie przyjąć, bo istotą Twoją jest dobroć a 

dziełem twoim jest Miłosierdzie!  

Twoimi jesteśmy, dlatego włóż w nas Twoje FIAT i daj nam 

Swego ducha. Tak jak Ciebie, niech i nas tworzy nasze Fiat na 

wylew nieskończonego Miłosierdzia, niechaj nas uzdalnia do 

przyjmowania i dawania Go duszom. Niechaj twoje Fiat żyje w 

nas i konsekruje nas na Apostołów i Hostie Nieskończonego 

Miłosierdzia Bożego. Niechaj nas przemienia w iskry, 

wzniecające płomienie Miłości Miłosiernej, która może 

rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze ziemi, tej 

ziemi! 

O Błogosławiona, któraś uwierzyła! Włóż w nas Twoją 

wiarę, której Bóg wydaje swoje Miłosierdzie i swoją wszechmoc. 

Bądź Strażniczką depozytu Miłosierdzia Bożego w nas – Małych 
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Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego. Strzeż Jego chwały 

w naszych sercach i miejscach w których Boża Opatrzność nas 

postawiła.  

Niech Boski Król Miłosierdzia postawi w naszej Wspólnocie 

tron Swojej łaski, niech nam da moc nad Sercem Jego, by jak Ty 

niegdyś w Kanie, tak my teraz mogli przyspieszyć godzinę 

Miłosierdzia dla Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.   

ZDROWAŚ MARYJO...(3x) i Pod Twoją obronę... 
(Ten akt został dokonany na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu 

podczas  Mszy św. o północy 25/26.10.2006 podczas spotkania reprezentacji 

Małych Rycerz z całej Polski i odnowiony 8/9.4.2008 ) 

228 WITAJ KRÓLOWO, Matko Miłosierdzia, Życie, 

Słodyczy i Nadziejo nasza – witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy 

synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez 

padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje 

na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego, po 

tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno 

Maryjo. 

229 MIŁOSIERNE BOSKIE SERCE mego Zbawiciela,* 

Zdroju niewyczerpanych łask, źródło wesela (x2)  

Pokornie stoję przed mocą Twą, * Mój drogi Jezu, Ty władaj mną. 

Gdy splamiona grzechem dusza, winna podlec karze, * Ty 

nadprzyrodzoności raj niesiesz jej w darze, *  Więzy rozkruszasz 

litością Twą, * Mój drogi Jezu, Ty władaj mną.  

Miłosierdzie z Serca Twego płynie nieskończenie,* Żywa tryska 

jak woda krew biało-czerwona, * Objaw przed światem potęgę 

Twą. * Mój drogi Jezu, Ty władaj mną. 

Gdy miłości gaśnie promyk, szatan triumfuje, * Miłosierdzia 

Boskiego cud sam nas ratuje, * Okaż wątpiącym Opatrzność Swą, 

* Mój drogi Jezu, Ty władaj mną. 
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Najświętszego Serca Twego  w sercu mym mieszkanie, Siłę da mi 

na życie bój, śmierć, zmartwychwstanie, * Niech wiecznie żyję 

miłością Twą, * Mój drogi Jezu, Ty władaj mną.  

230. MODLITWA DO NIEZGŁĘBIONEGO  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego.  

Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za 

grzesznikami całego świata – ratuj ich i uwalniaj od sideł 

szatańskich.  

Jezu Miłosierny, niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia 

ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu nie pojednawszy się z Tobą 

i nie wezwawszy Imienia Twego.  

Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały 

świat przez Miłosierdzie Twoje. Kto na ziemi więcej kocha nas 

jak Ty Jezu? Więc błagamy za grzesznikami całego świata, 

przyjdź im z pomocą. Okazywałeś Miłosierdzie przez Tyle 

wieków, okaż i teraz w te ostatnie czasy.  

Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje, Ta Krew, która 

wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy ciebie o 

słodki Jezu i wołamy tysiąckrotnie – ratuj ich. Wiemy, że Twe 

Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, 

aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem 

i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją Wszechmoc przez 

Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.  

Jezu, ufamy Ci i ufać nie przestaniemy. Ofiarę składamy z 

siebie u Twych Stóp, jako Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać 

w zbawieniu świata. Amen.  
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Matko Tyś naród Pol… 91 177 
Miłosierdzia Jezu Mój.. 6 19 
Miłosierdzie Pańskie… 4 14 
Miłosier. B. w Sercu J.. 1 4 
Miłosierne B. Serce….. 129 229 
Miłosierna Matko B….. 89 168 
Miłość Bożą…............. 49 90 
Miłość przyszła………. 14 25 
Miłuję Jezusa………… 235 135 
Mój Jezu witam Cię…. 103 207 
Mój Mistrzu….............. 21 40 
Musimy siać…............. 106 215 
My chcemy Boga…..... 55 102 
Najświętsze Serce B… 40 56 
Najśw. Serce Jezusa... 40 54 
Nasz Pan jest d. Past.. 3 12 
Nasze pl. I nadzieje…. 4 15 
Nie było miejsca…...... 98 192 
Nie opuszczaj nas…… 39 52 
Nie rzucim Chr.– Rota. 53 97 
Nie zdejmę Krzyża…... 19 35 
Niebiosa rosę…........... 97 188 
Niech b. Bóg uw.- Akty 51 94 
Niech będzie chwała… 48 87 
Niech cię Pan błogosł.. 108 220 
Niech nas ogarnie….... 71 141 
Niech żyje Jezus…….. 46 74 
Niechaj z nami……….. 102 203 
Nieszpory……………. 109 221 
Ogrodzie Oliwny…...... 16 28 
Ojcze chwała Tobie…. 63 117 
Ojcze nasz…............... 57 106 
Ojcze z niebios…........ 64 122 
Oto P. Bóg przyjdzie… 96 185 
Oto stoję u drzwi……... 3 11 
Otrzyjcie już łzy………. 100 200 

Otwórz me oczy…....... 71 139 
O gwiazdo Betlejem…. 99 193 
O Krwi najdroższa…… 16 30 
O Krwi i Wodo….......... 1 1 
O Michale Archaniele.. 94 179 
O milcząco Hostio…… 49 88 
O Miłosierny Boże…… 59 110 
O mój Jezu, cichy i ….. 40 55 
O niewysł. szczęście… 39 53 
O Jezu mój drogi…...... 6 18 
O, Jezu ufam Tobie….. 1 2 
O Pani ufność nasza… 82 157 
O Stworzycielu Duchu. 69 136 
O, Zbawcza Hostio….. 41 61 
Pamiętaj człowiecze… 17 32 
Pan blisko jest…......... 47 77 
Pan jest mocą …......... 47 80 
P. Jezus już się zbliża. 43 68 
Pan kiedyś stanął …… 104 209 
Panie dobry jak Chleb. 44 71 
Panie nasz, króluj nam 54 100 
Panie przebacz nam.. 59 109 
Panience na dzień….. 79 148 
Pewnej nocy łzy z ….. 2 9 
Pieśń ślubna............... 108 218 
Pij ten kielich B. woli… 15 27 
Pod Twą obronę.......... 65 125 
Pobłog. Jezu drogi…… 39 51 
Pobłogosław nas…….. 39 52 
Pośród wszystkich…… 105 213 
Po całej ziemi brzmi..... 104 211 
Po górach, dolinach..... 88 165 
Pójdź do Jezusa.......... 42 65 
Pójdźcie błog. Pana…. 48 86 
Przed tak W. Sakram...  42 63 
Wywyższamy Cię……. 135 234 
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Przedw. Boże, Ojcze… 65 123 
Przybądź Duchu Św…. 69 135 
Przybądź Panie........... 95 183 
Przybądź Stwórco D.... 68 134 
Przyjdź Duchu Św…… 69 135 
Przyjdź Duchu Św. ja.. 70 137 
Pustą samotną drogą.. 59 108 
Radośnie Panu hymn.. 60 112 
Rota............................. 53 97 
Różańcowa Pani......... 81 154 
Różaniec cz.  radosna. 83 158 
Różaniec cz. światła... 136 240 
Różaniec cz.  bolesna. 84 159 
Różaniec cz. chwaleb. 85 160 
Serdeczna Matko........ 90 169 
Siostro Faustyno......... 15 26 
Siostro Faustyno skier. 236 135 
Słonko zaszło…….….. 98 191 
Spuście nam…………. 96 187 
Stróżu Polski…………. 94 180 
Suplikacje.................... 58 107 
Szczęśliwy kto sobie… 95 182 
Sekwencja……………. 69 135 
Szukać szczęścia........ 7 20 
Święty Boże………….. 58 107 
Święty, Święty……….. 61 113 
Ta Krew z grzechów.... 17 31 
Tak mnie skrusz……… 135 233 
Tam ja mam pałac....... 105 212 
Te Deum..................... 52 96 
To przykazanie............ 8 23 
Twemu Sercu cześć.... 37 48 
Tyle dobrego............... 104 210 
Ty cały jesteś Miłością. 5 17 
Uczyłeś Panie nas…… 7 21 
Upadnij na kolana........ 48 85 

Usłysz Bożej Matki…... 89 167 
Uwielb. duszo. Mił. P… 4 16 
Uwielbiaj duszo moja.. 113 222 
Uwielbiam Twoje Imię.. 135 232 
Uwielb. Cię Jezu, Bar.. 135 235 
U drzwi Twoich………. 45 72 
Wesel się Królowo….. 100 198 
Wesoły nam dzień….. 100 199 
Weź w Swą opiekę…... 90 170 
Wiele jest serc….......... 103 206 
Witam Cię, witam…..... 41 62 
W każdym strapieniu… 4 13 
W krąg przez cały….... 70 138 
Wróć synu, wróć……... 59 108 
W słonecznej światł….. 86 162 
Wspaniały dawco mił... 41 59 
Wszystko Tobie…....... 40 58 
Wszystkie nasze…...... 68 132 
Wznoszę ręce me……. 47 83 
Wy jesteście na ziemi.. 102 205 
Zapada zmrok….......... 92 175 
Zawitaj Królowo…....... 81 155 
Zbawienie przyszło …. 20 39 
Zbliżam się w pokorze. 45 73 
Zdrowaś bądź Maryja.. 96 186 
Zdrowaś Maryjo........... 87 163 
Zobaczcie jak wielką… 63 118 
Z dawna Polski............ 90 171 
Z rąk kapłańskich........ 40 57 
Z tej biednej ziemi....... 38 49 
Złożyłem w Panu......... 2 7 
Zmiłuj się nade mną.... 2 6 
Zwycięzca śmierci....... 101 201 
Żebrzę miłosierdzia..... 3 10 
Życzymy, życzymy...... 108 219 
Wywyższamy Cię……. 135 234 
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235. Miłuję Jezusa całym sercem swym,      

Miłuję Jezusa całym sercem swym,      

On zmarł na Golgocie i dał nam zwycięstwo,  

Miłuję Jezusa całym sercem swym. 

236.    

Siostro Faustyno skieruj nasz wzrok, 

Na Jezusowy przebity bok, 

Litośnie spojrzyj na Polski kraj, 

Blask miłosierdzia ujrzeć mu daj. 

237.    

Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz, 

Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz, 

Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz, 

Uwielbiony bądź na wieki Panie nasz. 

 

238.    

Jezu uwielbiamy Cię x 4 

Jezu adorujemy Cię, x 4 

Jezu dziękujemy Cię, x 4 

Jezu przepraszamy Cię. x 4  

239    

IDĘ Z PANEM w nowy dzień 

Jezus Chrystus kocha mnie 

On mi daje nowych sił 

Jezu ufam Ci. 

 

 232. Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce, 

uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce, 

uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów,  

sławię Twoją miłość o Zbawco mój. 

233. Tak mnie skrusz, Tak mnie złam, Tak mnie wypal, Jezu! 

/ Byś pozostał tylko Ty, byś pozostał tylko Ty -  jedynie Ty! 
234.  Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię,  

uwielbiamy Cię, Boże nasz. /2x 

Ref.: Tylko Ty, Panie, tylko Ty godzien jesteś chwały i czci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Pieśni nr od 235 do 239 śpiewane przez rycerzy Trójmiasta. Oficjalna prezentacja pieśni nastąpiła w Legionie 
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego podczas rekolekcji w Koszalinie, 1-3 lutego 2014 R.P. 

D O D A T E K 
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Śpiewniczek do użytku wew. Legionu MRMSJ ku czci i chwale BOGA bogatego w MIŁOSIERDZIE. 

Wyd. IV, poprawione i uzupełnione; 2 marca 2020 R.P. – w 11 rocznicę zaśnięcia w Panu śp. s. Zofii Grochowskiej 

240. RÓŻANIEC -TAJEMNICE ŚWIATŁA 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

W rzece Jordan stanął Jezus, by z rąk Jana przyjąć chrzest.  

Gdy wychodził z wód Jordanu usłyszano Ojca głos. 

Tyś mój Syn umiłowany, na zbawienie świata dan.  

Prowadź nas, o Jezu drogi, do niebieskich Bożych bram. 

2. Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej  

Na weselne Gody w Kanie przybył Jezus z Matką Swą, 

i na Jej pokorną prośbę pierwszy cud dokonał się. 

Gdy Jezusa Bożą mocą woda winem stała się, 

Matko nasza, Matko z Kany, Ty za nami wstawiaj się. 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Chrystus głosi Ewangelię do mieszkańców miast i wsi,  

o Królestwie które przyszło niosąc pokój w życia dni. 

I też do pokuty wzywa nawrócenia nadszedł czas, 

Jezu przebacz wszystkie grzechy swoją łaską obdarz nas. 

4. Przemienienie na Górze Tabor 

Na wysokiej Górze Tabor, twarz Jezusa blaskiem lśni, 

trzej uczniowie zachwyceni chcieliby pozostać z Nim. 

Lecz On mówi by wracali w codziennego życia znój, 

przemieniony Jezu pomóż znosić nam swój życia trud. 

5. Ustanowienie Eucharystii 

Podczas ostatniej wieczerzy, największy cud spełnia się 

Pan chleb zmienia w Ciało Swoje, wino w Przenajświętszą Krew. 

I na ucztę nas zaprasza z czystym sercem zbliżmy się. 

Jezu nasz pokarmie z nieba bądźże z nami w każdy dzień. 

 


