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NIE RZUCIM, CHRYSTE, ŚWIĄTYŃ TWYCH 

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! /2x 

Ze wszystkich świątyń, chat i pól  

Popłynie hymn wspaniały;  

Niech żyje Jezus Chrystus Król  

w koronie wiecznej chwały!  

Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.  

Tak nam dopomóż Bóg!__ /2x 

I taki triumf, taki cud  

Powieje z Jasnej Góry  

I z taką wiarą ruszy lud  

Synowie Polski, córy,  

Że jak mgławica pierzchnie wróg.  

Tak nam dopomóż Bóg! /2x 

PIEŚŃ NIE ZNA ŚMIERCI 
 

1. Nie zna śmierci Pan żywota,   

Chociaż przeszedł przez jej wrota.   

Rozerwała grobu pęta   

ręka święta, Alleluja! 

 

2. Twój, Adamie, dług spłacony, 

Okup ludzki dokończony 

Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi 

dziećmi twymi. Alleluja! 

 

3. Próżno straże, grób strzeżecie!   

Już Go tutaj nie znajdziecie:   

Wstał, przeniknął skalne mury,   

Bóg natury. Alleluja! 

 

4. Teraz On na ludzkie plemię 

i na miłą patrzy ziemię, 

Która drogo dziś przybrana, 

kosztem Pana. Alleluja! 

 

5. Przez Twe święte zmartwychwstanie  

z grzechów powstać daj nam, Panie.  
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Potem z Tobą królowanie.  

Alleluja! Alleluja! 

MY CHCEMY BOGA 
 

1. My chcemy Boga, Panno święta! 

O, usłysz naszych wołań głos! 

Miłości Bożej dźwigać pęta, 

To nasza chluba, to nasz los. 

Ref.: 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. 

3. My chcemy Boga w naszym kraju, 

Wśród starodawnych polskich strzech. 

W polskim języku i zwyczaju, 

Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. 

PANIE, PRZEBACZ NAM 
1. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam. 

Zapomnij nam nasze winy, 

Przywołaj kiedy zbłądzimy, 

Ojcze, zapomnij nam. 

2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas. 

I w swej ojcowskiej miłości 

Ku naszej schyl się słabości, 

Ojcze, przygarnij nas. 

BĄDŹŻE POZDROWIONA 
1. Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa, 

w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! 

Ref. Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi! 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży; 

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!         
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4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!      

5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico! 

Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!                        

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, 

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.           

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! 

Broń nas przed doczesną i wieczną karą!    

CHRYSTUS PAN KARMI NAS 
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. 

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba 

Na swą sługę uniżony, 

By mnie odtąd wszyscy ludzi, 

Mogli zwać Błogosławioną. 

Sprawił we mnie wielkie dzieła 

W swej dobroci niepojętej, 

On, Wszechmocny, On, Największy, 

On sam jeden zawsze święty. 

On, który przez pokolenia 

Pozostaje miłosierny, 

Wobec tego, kto Mu służy 

I chce zostać Jemu wierny. 

On, który swą moc objawia, 

Gdy wyniosłość serc uniża, 

Każdy zamiar może zburzyć, 

Który pychą Mu ubliża. 

W mocy Jego odjąć władzę 

A wydźwignąć pokornego, 

Wszystkich głodnych zaspokoić, 

Głodem wstrząsnać bogatego. 

On się ujął za swym ludem, 

Dziećmi wiary Abrahama, 

Pomny na Swe miłosierdzie, 

Obietnicy Swej nie złamał. 
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PANIE DOBRY JAK CHLEB 

Ref.: Panie dobry jak chleb, 

bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

bo Tyś do końca nas umiłował, 

do końca nas umiłował. 

1. 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. 

Ref.: Panie dobry jak chleb... 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. 

Ref.: Panie dobry jak chleb... 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. 

Ref.: Panie dobry jak chleb... 

4. Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał, 

a w znaku Chleba z nami pozostałeś 

i dla nas zawsze masz otwarte Serce, 

bo Ty do końca nas umiłowałeś. 

Ref.: Panie dobry jak chleb... 

GDZIE MIŁOŚĆ WZAJEMNA I DOBROĆ 

Refren: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, 

Tam znajdziesz Boga żywego.  

 

1) W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, 

Weselmy się w Nim i radujmy. 

 

2) Z pokorą szczerą miłujmy Boga, 

Z czystego serca miłujmy się nawzajem. 

 

3) Skoro się wszyscy tu gromadzimy, 

Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.  
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4) Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, 

A pośrodku nas niech będzie Chrystus.    

 

5) Obyśmy oglądali Twoje oblicze, Chryste Boże, 

Razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa. 

 

6) To będzie naszą radością czystą i bez granic 

Przez nieskończone wieki wieków. 

JEZUSA UKRYTEGO 

1. 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! 

2. 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. 

3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój; 

Dla mnie wśród ziemskiej suszy, 

Tyś szczęścia pełen zdrój. 

Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał, 

W ołtarzuś się, jak w niebie powszednim chlebem stał.  

Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć 

Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść. 

TY TYLKO MNIE POPROWADŹ 

Gdy drogi pomyli los zły 

I oczy mgłą zasnuje 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się 

 

A kiedy gniew świat Ci przysłoni 

I zazdrość jak chwast zakiełkuje 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się! 
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Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź 

Panie mój /2x 

 

Poprowadź jak Jego prowadzisz 

Przez drogi najprostsze z możliwych 

I pokaż mi jedną 

Tę jedną z nich 

 

A kiedy już głos Twój usłyszę 

I karmić się będę nim co dzień 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się! 

 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź 

Panie mój /2x 

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 

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

 

3.  

Bóg hojnym Dawcą jest życia 

On wyswobodził nas z śmierci 

I przygarniając do siebie 

Uczynił swoimi dziećmi. 

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze 

 

4.  

Wszyscy jesteśmy braćmi 

Jesteśmy jedną rodziną. 

Tej prawdy nic już nie zaćmi 

I teraz jest jej godzina. 
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BARKA 

1. 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. 

 

3.  

Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu 

I samotności. 

 

4.  

Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich  

Twej prawdy siecią 

I słowem życia. 

KTO SIĘ W OPIEKĘ ODDA PANU SWEMU 

1.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. 

 

4.Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, 

Miecz nieuchronny ciebie nie dosięże, 



Pieśni na okres zwykły 

Strona 9 z 10 
 

A ty zdumiały oczyma swoimi 

Niechybną pomstę ujrzysz nad grzesznymi.  

 

5.Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja, 

Iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja". 

Nie padnie na cię żadna zła przygoda 

Ani się znajdzie w domu twoim szkoda. 

 

6.Aniołom Swoim każe cię pilnować,  

Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować, 

Na ręku nosić, abyś idąc drogą, 

Na ostry kamień nie ugodził nogą. 

 

7.Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych 

I po padalcach deptał niecierpliwych; 

Na lwa srogiego bez obawy wsiądziesz 

I na ogromnym smoku jeździć będziesz. 

 

8.Słysz, co Pan mówi: "Ten kto Mnie miłuje 

I ze Mną sobie szczerze postępuje, 

I Ja go także w jego każdą trwogę 

I nie zapomnę i owszem - wspomogę. 

 

9.Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony, 

Ja mu w przygodzie udzielę obrony, 

Niech pewien będzie szczęścia i zacności, 

I lat sędziwych, i Mej życzliwości. 

POD TWĄ OBRONĘ 

1. 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. 

 

 

2. 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. 

WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ 

1.Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć 

Chcę Cię Jezu kochać szczerze dzieckiem Twoim zawsze być 

 

Ref: Serce moje weź niech Twą śpiewa cześć 

Serce moje duszę moją Panie Jezu weź 
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2.Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat 

Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat 

 

3.Wszystko Tobie oddać pragnę w duszy czuję święty żar 

To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar. 


