
Matko Boża, przebacz niewierności, 
zmarnowane, odrzucone dary. Otwórz moje 
niewidzące oczy, by dostrzegły Twej hojności 
bezmiar.         Ref.:. 

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

     Ref.:  
Matko Boża, Tobie się oddaję, chcę być 

Twoją wyłączną własnością. Pozwól co dzień 
zbliżać się do Ciebie i wciąż tęsknić do głębszej 
jedności.                 Ref.: 

Matko Boża, przytul mnie do serca, pozwól
odczuć Twoje wielkie troski. Wszystkie sprawy 
widzieć Twoim wzrokiem i z Twym bólem zawsze
się jednoczyć.       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.    
   Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są
   ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce.  R.
Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego
zapałem, mych kropli potu i samotności.      Ref.:
   Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na  
   morzach dusz ludzkich Twej Prawdy siecią        
   i Słowem Życia.            Ref.:

Psalm:  Po całej ziemi ich głos się rozchodzi 

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.
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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.   1. 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.:  
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2. 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     /2x   Pobłogosław mnie, połam, 
rozdaj łaknącym braciom     /2x  Ref.:                

A ułomki chleba, które zostaną /2x          
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód  /2x 

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.:    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.  
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