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/pieśni/

UNIŻAĆ SIĘ I SŁUŻYĆ

1. Święta Panno nad pannami miłosierna nasza Pani,
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw.
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami,
Uproś nam wiarę, miłość, ufność, o najlepsza nasza Pani,
* Nasza Pani miłosierna, słuchająca.
/bis
2. Mój mały ukochany synu, niech się nie trwoży twoje serce,
czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka?
Czy nie stoisz w moim cieniu, czy nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza
i w moich ramionach, które cię obejmują?
*Czy to nie Ja jestem twoim wybawieniem? Czy potrzebujesz czegokolwiek innego? /x2
3. Już od rana napełniasz mnie sobą, bym w radości przeżył mój dzień.
Bym mógł cieszyć się szczęściem z Tobą i nie zalał mnie smutku cień
Ref.

4.

Uśmiech jest moją modlitwą, uśmiech jest moją wiernością.
Uśmiech jest moim wytrwaniem, uśmiech jest moją miłością.

Twoja miłość przewyższa to wszystko, co mnie spotkać może co dzień,
Więc nie martwię się i nie lękam, bo Ty jesteś i czuwasz, wiem.

Ref.

I choć czasem nadejdzie cierpienie, Twoja radość musi w nas trwać,
Bo w ufności nasza nadzieja, więc uśmiecham się też przez łzy.

Ref.

Ref.: Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, jeśli nie trwam w winnym krzewie.
Pozwól ukochać nad wszystko całkowitą zależność od Ciebie. /bis
1. Dzięki Tobie żyję, dzięki Tobie chodzę, dzięki Tobie wiatr mnie owiewa.
Dzięki Tobie widzę, słyszę i pamiętam, chłonę każdą chwilę istnienia.

Ref.

2. Dzięki Tobie słabnę, tracę własne siły i doznaję pustki, niemocy.
Więc wyciągam ręce, przywołuję Ciebie, czekam, że Ty sam zaraz wkroczysz.

Ref.

3. Dzięki Tobie mogę pełnić Twoją wolę, dzięki Tobie idę do Ciebie.
Dzięki Tobie we mnie rodzi się modlitwa, Ty pomnażasz wciąż moje chcenie.

Ref.

4. Dzięki Tobie Boże, wszystko jest możliwe, chcę przekraczać drogi rozumu,

pozostawić różne swe zabezpieczenia, zwracać się wyłącznie ku górze.

Ref.

5. Całą moją mocą jesteś Ty o Panie, i nikogo nie mam prócz Ciebie.

Dałeś mi Swą Matkę, Ona mnie prowadzi wciąż najkrótszym szlakiem do Nieba. Ref.
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Msza święta
W.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca słów Bożych Prawdą.
Ref.: 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.
2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce.
Ref.:
3. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności.
Ref.:
4. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich Twej Prawdy siecią
i Słowem Życia.
Ref.:

O.

Nie mam nic, co Ci pragnę dać, nie ma mnie, by przy Tobie trwać.
A Ty jesteś, Maryjo ze mną cały czas, w dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas.
Jesteś, Maryjo ze mną cały czas, w dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas.
Pragnę żyć obecnością Twą. To, że jesteś, jest nadzieją mą.
Bo Ty jesteś, Maryjo ze mną cały czas, w dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas.
Jesteś, Maryjo ze mną cały czas, w dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas.

K.

II.

Ref.:
1.

2.

3.

III.

Ref.:

Matko Bożego Ciała kochająca najpełniej,
przyjmuj we mnie Jezusa w każdej Komunii Świętej. /x2
Za sprawą Ducha Świętego Jezus począł się w Tobie,
nosiłaś Go pod sercem jak najcenniejszy skarb.
Pierwsza adorowałaś Boga w ludzkiej postaci,
a gdy się czas dopełnił wydałaś Go na świat.

Ref.:

Tuliłaś Go w Swych ramionach promieniejąc miłością,
widziałaś pierwszy uśmiech, widziałaś pierwsze łzy,
a chociaż potem odszedł, by pełnić wolę Ojca,
najbardziej ukochaną byłaś wyłącznie Ty.

Ref.:

Wytrwałaś z Synem do końca, przeżyłaś Jego mękę,
trzymałaś martwe ciało, które naznaczył krzyż.
Ty pierwsza zrozumiałaś wielką miłość Jezusa,
że został w Eucharystii i karmi nas do dziś.

Ref.:

Chlebie najcichszy, otul mnie Swym milczeniem.
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność.
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
A ułomki chleba, które zostaną
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód
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/2x
/2x
/2x
/2x

Ref.:
Ref.:

U.

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

Z.

Matko Boża zabierz moją wolę, wszystkie plany, wszystkie przywiązania.
Uczyń pustkę w domu mego serca, abyś mogła w nim bez przeszkód działać.
Ref.:

2.

Jesteś przy każdym z nas cicho i nieustannie,
jesteś przy każdym z nas miłością nas ogarniasz.
Jesteś przy każdym z nas z dłońmi pełnymi łaski,
naucz, prosimy Cię, żyć Twoją obecnością.
Matko Boża, przebacz niewierności, zmarnowane, odrzucone dary.
Otwórz moje niewidzące oczy, by dostrzegły Twej hojności bezmiar.

Ref.:

3.

Matko Boża, która czynisz cuda, oczekuję wszystkiego od Ciebie.
Spraw, by każda chwila mego życia, była zawsze pieśnią dziękczynienia. Ref.:

4.

Matko Boża, Tobie się oddaję, chcę być Twoją wyłączną własnością.
Pozwól co dzień zbliżać się do Ciebie i wciąż tęsknić do głębszej jedności. Ref.:

5.

Matko Boża, przytul mnie do serca, pozwól odczuć Twoje wielkie troski.
Wszystkie sprawy widzieć Twoim wzrokiem i z Twym bólem zawsze się jednoczyć.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Nie zostawię Cię samego, przy Ołtarzu uklęknę,
Twoją Świętą obecnością moje serce napełnię.
Ref.: Jezu, Jezu, w małej Hostii ukryty, Jezu, Jezu, jesteś moim życiem.
2.
3.
4.

5.

6.

/2x

Nie zostawię Cię samego, będę trwać w wielkiej ciszy,
aby każde Twoje słowo w moim sercu usłyszeć.

Ref.:

Nie zostawię Cię samego, sercem stanę najbliżej,
aby zgłębiać Twoją miłość, jak Maryja pod Krzyżem.

Ref.:

Nie zostawię Cię samego, lecz Maryję poproszę,
aby swym najczystszym Sercem pozwoliła Cię kochać.

Ref.:

Nie zostawię Cię samego, będę ciągle tu wracać,
całym sercem adorować, tracić czas w oczach świata.

Ref.:

Oto stoję u drzwi i kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
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7.

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie!

/bis

O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie;
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, przez dzień ten dzisiejszy jedynie. /
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga, przez dzień ten dzisiejszy jedynie.

/bis

Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem, ni walką, ni trudem — to minie;
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim, na dzień ten dzisiejszy jedynie. /bis
Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie, wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, to ,,dzisiaj”, bez kresu i końca.
/bis
8.

Ref.: Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, jeśli nie trwam w winnym krzewie.
* Pozwól ukochać nad wszystko całkowitą zależność od Ciebie. /bis
Dzięki Tobie mogę pełnić Twoją wolę, dzięki Tobie idę do Ciebie.
Dzięki Tobie we mnie rodzi się modlitwa, Ty pomnażasz wciąż moje chcenie.

Ref.

Dzięki Tobie Boże, wszystko jest możliwe, chcę przekraczać drogi rozumu,
pozostawić różne swe zabezpieczenia, zwracać się wyłącznie ku górze.
Ref.
Całą moją mocą jesteś Ty o Panie, i nikogo nie mam prócz Ciebie.
Dałeś mi Swą Matkę, Ona mnie prowadzi wciąż najkrótszym szlakiem do Nieba. /
9.

Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem, przy Tobie trwać ze wszystkich sił.
I służyć Ci pokory mocą, a wielbić Cię ufnością mą.
Ref.:

Wejrzyj Panie na moje pragnienie, wzmocnij wolę Miłosierdziem swym,
bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, by zwyciężyć zło gnębiące mnie.

2.

Dostrzegać Cię w przyrody pięknie i słyszeć też w sumieniu mym.
Oddawać Ci trwogę cierpienia. Pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie.

Ref.

Nie czynić nic dla chwały swojej, zajmować wciąż ostatni kąt.
I być jak chleb dla braci moich, byś Boże Ty królować mógł.

Ref.

3.

10.

Ref.: Wszystko jest łaską wszystko jest od Ciebie, każde zdarzenie jest Twoim darem.
Matko najpełniej Bogu oddana, obdarz mnie Twoim szaleństwem wiary.
1. Jesteś Miłością Boże mój i w każdej chwili miłość dajesz,
piękno stworzenia, radość istnienia, ból i cierpienia niezrozumiałe.

Ref.

2. Naucz ukochać wolę Twą, widzieć w niej całą Twoją miłość,
nie tylko znosić, wiernie przyjmować, ale na co dzień czuć się szczęśliwym. Ref.
3. W niepewnych czasach ufnie iść, zawsze naprzeciw Twoim planom.
I żyć bez lęku, smutku, pośpiechu, za wszystkie łaski z góry dziękując.
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Ref.

4. Chcę nieustannie wielbić Cię, prosząc o wierność aż do końca.
Jarzmo jest słodkie, brzemię jest lekkie, kiedy się życie z Tobą połączy.
11.

O Jezu cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego.

12.

Wyciągam do Ciebie ręce swe, wyciągam do Ciebie ręce swe.
Ref.:
2.
3.

Ma dusza pragnie Ciebie wciąż – tak jak suchy ląd.

Zbawieniem moim jesteś Ty, zbawieniem moim jesteś Ty.
Uwielbiać Ciebie Panie chcę, uwielbiać Ciebie Panie chcę.

13.

Zawierzyłeś Panie mnie Swojej Matce Marii Pannie.
Zawierzeniem tym żyć chcę nieustannie.
Proszę Mario, zechciej wejść, w moim domu Cię przygarnę,
zawierzeniem Tobie chcę żyć nieustannie.
W dłoniach Twoich życie me z woli Pana Boga mego,
dziś powierzam Tobie się, by żyć dla Niego.

14.

Królu w koronie z ciernia, Królu niosący krzyż,
Królu ubiczowany, Królu i Zbawco nasz.
Ref.
2.
3.

/2x
Ref.:
Ref.:

Zostań drogą moją, zostań życiem mym.
Zostań prawdą moją, zostań mą miłością.

Królu z przebitym sercem, Królu pragnący nas.
Królu - Miłości źródło, Królu - Baranku nasz.

Ref.

Królu wciąż znieważany, Królu wzgardzony w nas.
Królu ciągle zdradzany, Królu i Panie nasz.

Ref.

15.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie,
byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, jedynie Ty.

16.

Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały nieprzyjaciela,
miażdżąca głowę węża,
bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą,
na wzór mego Mistrza i Pana.

17.

Ref.

/2x
/2x

Nie mam nic co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.

Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba nakarm duszę mą. /2x
2. Pomaż maścią leczącą oczy me, spraw, by język mój też przemówić chciał.
18.

Dziękować Ci Maryjo chcę, naprawiasz błędy me, gdy wołam Cię.
Dziękuję Ci z ufnością mą, naprawiasz błędy me miłością swą.
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Ref.

