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1. Jezus przez życie mnie wiedzie 

 

   1. Jezus przez życie mnie wiedzie, 

       Daje mi silne swe dłonie, 

       Kroczy przede mną na przedzie 

       I drogę wskazuje mi wciąż. 

 

      Ref: Jezus jest mym Przyjacielem, 

             Jezus jest Obrońcą mym. 

             Jezus jest mym Zbawicielem,  

             Zawsze chcę przebywać z Nim. 

 

   2. On mnie obdarzył pokojem, 

       Duszę nieczuła poruszył, 

       Miłość i radość dał swoją, 

       I w serce nadzieję mi wlał.  Ref:  

 

   3. Krzyża ciężkiego ramiona, 

       Gniotły Mu barki straszliwie, 

       Potem za grzechy me skonał, 

       Bym jeszcze zbawienie mógł mieć. Ref: 

 

2. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę  

 

1. O to dziś błagam Cię  

Przyjdź w swojej mocy i sile 

Radością napełnij mnie. 

 

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci 

Przyjdź jak ślepemu wzrok 

Przyjdź jako moc w mej słabości  

Weź wszystko co moje jest. 

 

3. Przyjdź jako źródło w pustyni 

Z mocą swą do naszych dusz 

I niech Twa moc uzdrowienia 

Dotknie uleczy mnie już. 
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3. Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie 

 

1. Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie 

    I niech zawsze już gości w duszy mej. 

    I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych.  

    Ojcze obmyj mnie. 

    Duchu święty przyjdź. 

 

 

2. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas. 

    Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas. 

    I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych. 

    Ojcze obmyj mnie. 

    Duchu Święty przyjdź. 

 

4. DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU 

     

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)   E H cis 
     

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem,   E H cis A H 
                                              

Dotknij, Panie mego serca i oczyść je,                   E H cis 

  

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.  A H7  

 

5. JAK ŁANIA 

 

  Jak łania pragnie wody ze strumieni, C G a C 

  Moja dusza pragnie Cię.  d G7 C (G) 

  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,   C G a C 

  Zawsze chcę uwielbiać Cię.  F G7 C 

  Tylko Ty jesteś mocą mą,  a F C 

  Twoja wola - wolą mą.  F d E 

  Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a C  

  Zawsze chcę uwielbiać Cię.   F G7 C 

 

To Ty czysty w miłości swej. 

To Ty do mnie zniżyłeś się. 

To Ty spłaciłeś winy me.0 

O, Jezu, to Ty. 
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6.  Niech nas ogarnie łaska Panie Twa 
 

                G           D     G             A / D 

Duch Twój Święty niech dotknie nas 

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja! 

Ty, Boże jesteś mą nadzieją, 

Tobie ufam i bać się nie będę 

Jestem kochany... z moim grzechem, 

Jestem kochany z mą słabością. 

Za darmo ukochał mnie Pan, 

Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. 

 

Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, 

Bo Tyś zbawieniem mym. 

Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja 

I uciszy się. 

7. Ogrody 

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody (ogrody) 

Już teraz we mnie Twe królestwo jest.  (na wieki) 

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody (mój Panie) 

Już teraz we mnie Twe królestwo jest.  

 

8. Chrystus Pan Boży Syn,  

Zbawca nasz zgodził się 

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, 

ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że 

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. 

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój. 

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! 

Wywyższony bądź, Boży Baranku! 

Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd! 
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9. Nie bój się, wypłyń na głębię. 

Jest przy Tobie Chrystus. 

 

10. 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. 

 

 

11.  Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać, 

Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew. 

Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie tron. 

My, łaską obdarowani, Tobie składamy hołd. /2x 

 

12. Chwalę Ciebie, Panie, (chwalę Ciebie, Panie) 

I uwielbiam, (i uwielbiam), 

Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe./2x 

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, 

Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

13. Maryjo, śliczna Pani 

 

   1. Maryjo, śliczna Pani, 

       Matko Boga i ludzi na ziemi, 

       Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, 

       Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. 

 

             Ref: Maryja, Ave Maryja,  

                    U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 

                   By świat lepszy był, by w miłości żył, 

                  O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. 

 

   2. 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.      Ref: 

 

14. U Pana dziś 

 

U Pana dziś zostawiam troski swe   E GS AH 

Oddaje mu on chętnie ciężar mój chce nieść  E GS AH 

Składam go u Jego stop i ulgę czuje znów  GS cis 

Moje zwątpienie, strach u Pana składam dziś  Fis HE 

 

 

15. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać         

        

 Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać.    

    Puste ręce przynoszę                                   

    Przed Twój w niebie tron,                             

    Manną z nieba                                             

    Nakarm duszę mą.                                       

    Pomaż maścią leczącą oczy me, 

    Spraw, by język mój też przemówić chciał. 
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16. Panie mój przychodzę dziś 
 

Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyj   GCG 

Skłaniam się przed Świętym tronem Twym            7 7 GCJH7 e 

Wznoszę ręce moje wzwyż miłość ma wyznaje ci  

Uwielbiam Ciebie w Duchu uwielbiam w prawdzie Cię    a D a D 

życie me oddaje tobie uświęć je                                            a D G 

 

17. Posłuchaj córko 
 

Posłuchaj córko spójrz nakłoń ucha  

Zapomnij o Swym ludzie o domu twego ojca  

Król pragnie twego piękna On Twoim panem  

Oddaj mu pokłon 

 

18. Ubi caritas et amor 
 

Ubi caritas et amor .ubi caritas deus ibi est. 

Tam gdzie miłość jest i dobroć. 

Tam gdzie miłość jest tam mieszka mój Bóg 

 

19. 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. Ref:   

 

 3.  Ty potrzebujesz mych dłoni, 

       Mego serca młodego zapałem, 

       Mych kropli potu i samotności. Ref:   

 

 4.  Dziś wypływamy już razem 

      Łowić serca na morzach dusz ludzkich    

      Twej Prawdy siecią i Słowem Życia.     Re 
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20. Jezus daje nam zbawienie 

Jezus daje pokuj nam 

Jemu skladam dziekczynienie, 

Chwale z sreca mego dam 

 

Ref: Jezus sila ma Jezus piesnia mego zycia 

Krolem wiecznym on niepojety w mocy Swej 

W Nim znalazlem to czego szukalem do dzisiaj. 

Sam mi podal dlon, bym zwyciezal w każdy dzien. 

 

W Jego ranach uzdrowienie, 

W Jego sercu zycia dar. 

Jego krew to oczyszczenie, 

Jego zycie chwala nam. 

 

 

 

21. Nie bój się nie lękaj się   

Bóg sam wystarczy 2X 

2. Zostań tu i zemną się módl      

 Razem czuwajmy razem czuwajmy 

 

22. Panie twój tron 

 

Panie twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata 

Jesteś Najwyższy Panie mój Królu mój  

      Wywyższamy cię (o Panie)  

      Wywyższamy Cię (nasz Panie) 

      Wywyższamy Cię Boże nasz 

 

23. Pan jest mocą 

 

Pan jest mocą swojego ludu  

Pieśnią moja jest Pan  

Moja tarcza i moja moc 

On jest mym bogiem nie jestem sam w nim moja siła  

Nie jestem sam 
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24. Przed obliczem Pana uniżmy się 

 

Przed obliczem pana uniżmy się 

(przed obliczem pana uniżmy się) 

Pan sam Pan sam wywyższy nas 

Jego jest ziemia i czas Pan sam wywyższy nas 

Wszystkie swoje troski oddajcie Mu 

 

25. Przyjdź z pokłonem 

 

  Przyjdź z pokłonem ludu Boży 

  Przyjdź ze śpiewem ludu Święty  

  Sław Jezusa swego zbawcę  

  Wspaniałego Króla chwały 

 

26. JESTEŚ KRÓLEM 
    

  Jesteś Królem /2x           Królem jest Bóg E H7 cis A 

  Podnieśmy wszyscy nasze serca,  

  podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

  stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.… 

 

27. Panie proszę spraw 

 

Panie proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne        DAhGeA 

Abym zawsze kochał to co piękne   

Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce              DahGeA 
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28. Jezu w Hostii utajony 

 

1. Jezu w Hostii utajony, 

daj mi Serce Twoje daj. 

Tyś mi jeden ulubiony, 

Tyś mojego serca raj. 

 

2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, 

choćby krzyż me siły rwał, ,  

Słodkie ziemskie me wygnanie, 

Byłeś mi Sam Siebie dał. 

 

3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, 

Panie, dla miłości Twej, 

Tylko błagam, tylko proszę: 

Ty mnie w Sercu zawsze miej. 

 

29. Gdy drogi pomyli los zły 

 

1. Gdy drogi pomyli los zły                         

    I oczy mgłą zasnuje,  

    Miej w sobie te ufność nie lękaj się.        

    A kiedy gniew świat Ci przesłoni 

    I zazdrość jak gniew zakiełkuje.  

    Miej w sobie te ufność nie lękaj się. 

 

Ref: Ty tylko mnie poprowadź, 

        Tobie powierzam ma drogę. 

        Ty tylko mnie poprowadź,  Panie mój. X2 

 

2. Poprowadź jak jego prowadzisz 

    Przez drogi najprostsze z możliwych, 

    I pokaż mi jedna, te jedna z nich  

    A kiedy już glos Twój usłyszę 

    I karmić się będę Nim, co dzien. 

    Miej w sobie te ufność, nie lękaj się.  Ref: 

 

30.  Przyjmij to co mam, uczyń wszystko swe  

Na ołtarzu składam Ci Jezu życie me 2X 

Moje serce weź, przemień w serce Twe 

Twoje ciało i Twoja Krew niech umacnia mnie 2X 
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31. Gdy klęczę przed tobą,  

modlę się i składam hołd, 

weź ten dzień, uczyń go twym 

i we mnie miłość wznieć.     

                    Ref: 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. 

                    Ref: Ave Maria... 

Gdy klęczę przed tobą,  

widzę twą radosną twarz,  

Każda myśl, każde słowo,  

niech spocznie w dłoniach twych. 

 

32. Fałszywy krzyk sloganów, egoizmu rwąca rzeka. 

Łamią ludzkie serca, niszcząc w nas człowieka. 

Nasz świat przeklętym sprawom 

Niewolniczo chyli czoła. 

A syn Wszechmogącego, 

Chrystus ciągle woła. 

 

Ref. Aby byli jedno,  

żeby świat zobaczył. 

Ażeby mieli miłość,  

żeby świat uwierzył. 

 

Choć zło stale nas łudzi, obietnica jest nam dana, 

Że wszystko stworzenie, zbawi się przez Pana. 

W daremnych choćby trudach nie traćmy nigdy ducha. 

Ufajmy Chrystusowi, On wciąż się modli, posłuchaj. 
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33. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś 

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi 

Jak chleb powszedni dawałeś 

A ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni 

Bo one dają wciąż tak jak dawały 

Więc w swoje ręce weź mnie o Panie 

Jak chleb, bo Twój jestem cały. 

 

Ref.: 

Daję Ci serce swoje Panie 

Daję Ci silne ręce swoje  

Dodawaj sił im nieustannie 

By podźwignęły świat. (Ku Tobie) 

 

 Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś 

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi 

Jak chleb powszedni dawałeś 

 

O Panie naucz człowieka tej sztuki 

By sercem patrzył, miłował i bronił, 

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona 

I chleb podajesz na dłoni. 
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34. Panie, światło miłości Twej świeci, 

Pośród wszelkiej ciemności świeci. 

Oświeć nas, Jezu, światłości świata, 

Wyzwól prawdę, którą przynosisz. 

Oświeć mnie, oświeć mnie. 

 

Ref.  

Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię! 

Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż! 

Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe! 

Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się. 2X 

 

2. Panie, wchodzę w Twą obecność, 

Cień ustąpił przed Twoim blaskiem. 

Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. 

Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności. 

Oświeć mnie, oświeć mnie. 

 

Ref: 

 

3. Widzę Twoją królewską jasność, 

Która twarze nam rozjaśnia, 

Potem prowadzi od chwały do chwały, 

Życiem naszym o Tobie opowie. 

Oświeć mnie, oświeć mnie. 

 

                    Ref:     
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35. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, 

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! 

Ref.:  

      Witaj Jezu, Synu Maryi, 

      Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi! 

 

Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

 

Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, 

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 

 

Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! 

 

 Bądźże pozdrowiona, święta krynico! 

Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! 
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36. Witaj pokarmie, w którym niezmierzony 

Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony 

Witaj napoju zupełnie gaszący 

Umysł pragnący. 

 

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego 

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego 

Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności 

Niesiesz godności. 

 

3. Witaj z niebiosów manno padająca 

Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca 

Wszystko na świecie co jedno smakuje 

W tym się znajduje. 

 

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego 

Drzewo owocu pełne żywiącego 

Kto cię skosztuje śmierci się nie boi 

Choć nad nim stoi. 

 

5. Witaj jedyna serc ludzkich radości 

Witaj strapionych wszelka łaskawości 

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają 

Ku Tobie wołają. 
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37. Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach 

Duchu Miłości przemieniaj nas 

Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj 

Duchu Nadziei umacniaj nas 

Ref: Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen 

Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego 

Daj soli smak i światłu blask 

Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego 

Osłaniaj je, strzeż jego bram 

Ref: Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen 

Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba 

Wszak Dobry ją obiecał nam 

Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba 

Najświętsze tchnienie wołaj w nas 

Ref: Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen 

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 

Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 

Nią ogarnij nas, Amen 

Nią ogarnij nas, Amen  

 



17 
 

Litania do Ducha Świętego 

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże 

Duchu Święty, Boże 

Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami 

 

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, Duchu Święty, 

który od Ojca i Syna pochodzisz zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad 

wodami 

Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem 

w wodach Jordanu 

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków 

ognistych 

Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów 

Pańskich 

Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego 

Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania 

Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi 

Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych 

Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności 

 

Duchu Święty, źródło radości 

Duchu Święty, strażniku sumień naszych 

Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją 

Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu 

Duchu, Święty, dawco rady i męstwa 

Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności 

Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej 

Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości 

Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych 

  

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty 

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty 
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Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty 

Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej 

Od braku serca wobec bliźnich naszych 

Od zatwardziałości w grzechach 

Od zaniedbania pokuty 

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci 

Od potępienia wiekuistego  

 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysluchaj nas, Duchu Świety, Boże! 

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył 

Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył 

Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył 

Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył 

Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył 

Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył 

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył 

Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami  

 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste 

I odnów we mnie moc ducha. 

  

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w 

jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, 

zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen. 
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