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Ave Maria

Gratia plena

Maria, gratia plena

Maria, gratia plena

Ave, ave dominus

Dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus

Et benedictus

Et benedictus fructus ventris

Ventris tuae, Jesus.

Ave Maria

Ave Maria

Mater Dei

Ora pro nobis peccatoribus

Ora pro nobis

Ora, ora pro nobis peccatoribus

Nunc et in hora mortis

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Ave Maria

***

“Ave Maria” Schubert
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Takie jest prawo miłości

1. Kochany Bracie, Kochana Siostro,

nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz,

lecz ja chcę dla Ciebie, poświęcić wszystko,

chcę dać Ci siebie

Ref. Takie jest prawo miłości, które dał Pan,

takie jest prawo miłości, jest kluczem nieba bram.

Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy

i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.

2. Kimkolwiek jesteś, skądkolwiek przyjdziesz,

na jakiejkolwiek spotkam Cię drodze,

zawsze otwarte moje ramiona

przygarną Ciebie

Ref. Takie jest prawo miłości, które dał Pan,

takie jest prawo miłości, jest kluczem nieba bram.

Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy

i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy. x3

***

Ty tylko mnie poprowadź

1. 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
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miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

Ref. Ty tylko mnie poprowadź,

Tobie powierzam mą drogę.

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. x2

2. 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.

Ref. Ty tylko mnie poprowadź,

Tobie powierzam mą drogę.

Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. x4

***

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,

tam znajdziesz Boga żywego.

1. Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa

weselmy się w Nim i radujmy.

2. Z pokorą szczerą kochajmy Boga 

i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy - strzeżmy się

tego, co nas rozdziela.
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4. Niech ustaną 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. Amen.

***

Chlebie najcichszy

Ref. Chlebie najcichszy,

   otul mnie swym milczeniem,

   ukryj mnie w swojej bieli,

   wchłoń moją ciemność.

          

1. Przemień mnie w siebie,

   bym jak Ty stał się chlebem. / x2

   Pobłogosław mnie, połam,

   rozdaj łaknącym braciom. / x2

2. A ułomki chleba,

   które zostaną / x2

   rozdaj tym,

   którzy nie wierzą w swój głód. / x2

***
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Gdy klęczę przed Tobą

1. 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.

2. Wszystko Tobie daję,

każdy sen i każdą myśl,

Matko Boga, Matko moja,

wznieś je przed Pana tron!

3. Gdy klęczę przed Tobą,

widzę Twą radosną twarz,

każda myśl, każde słowo,

niech spocznie w dłoniach Twych.

***

W cieniu Twoich rąk

W cieniu Twoich rak ukryj prosze mnie

Gdy boję się gdy wokół mrok

Bądź światłem,Bądź nadziei dniem

Wszystkim o czym śnie, głosem w sercu mym

Jak ręką która trzyma mnie nad brzegiem nocy

brzegiem dni

Bądź jak skrzydła dwa a kiedy braknie sił.
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Ref: Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie

Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych. /2x

***

Hymn o miłości 

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu

jak pieczęć na twoim ramieniu

bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!

bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!

Żar jej to żar ognia płomień Pański

Żar jej to żar ognia płomień Pański

wody wielkie nie zdołają ugasić miłości

nie zatopią jej rzeki

bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!

bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!

***

Powietrzem moim jest

Powietrzem moim jest (2x) 

Obecność Twoja w sercu mym. 

Powszednim chlebem mym (2x) 

Twe żywe słowo dałeś mi dziś.
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Ref. 

Bez Ciebie nie mogę już żyć

Dla Ciebie me serce chce bić

Miłością moją jest (2x) 

Umarłeś za mnie na krzyżu

Ref. 

Bez Ciebie…

***

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.

***

Jesteś blisko mnie 

Jesteś blisko mnie -

tęsknie za duchem Twym.

Kocham kroki Twe,

wiem jak pukasz do drzwi.
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Przychodzisz jak , ciepły wiatr,

otwieram się i czuje znów, że:

    Twoja miłość, jak ciepły deszcz.

    Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia.

    Twoja miłość sprawia, że 

    nieskończenie dobry święty Duch,

    ogarnia mnie.

***

Pieśni na ofiarowanie 

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!
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3.

Bóg hojnym Dawcą jest życia

On wyswobodził nas od 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.

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze

***

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.
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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.

***

Cała ziemio wołaj 

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,

Raduj się, wesel się!

Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,

Alleluja, alleluja!

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

Albowiem uczynił cuda,

Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica,

I święte ramię Jego.

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,

Raduj się, wesel się!

Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,

Alleluja, alleluja!
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Pan okazał swoje zbawienie,

Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość,

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

Dla domu Izraela.

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,

Raduj się, wesel się!

Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,

Alleluja, alleluja!

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

Zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

Cieszcie się, weselcie i grajcie.

Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,

Raduj się, wesel się!

Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,

Alleluja, alleluja!

***

Com przyrzekł Bogu 

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

Dotrzymać pragnę szczerze.

Kościoła słuchać w każdy czas,

I w świętej wytrwać wierze.

Ref.: O Panie Boże, dzięki Ci,

Żeś mi Kościoła otwarł drzwi. 

W nim żyć, umierać pragnę.
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2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, 

Bóg pod postacią chleba

Swym Ciałem Karmi duszę mą,

By żyła w nim dla nieba.

Ref.: W to wierzyć zawsze mocno chcę,

Bo tego kościół uczy mnie.

W nim żyć, umierać, pragnę.

Dotknij Panie moich oczu 

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał

Dotknij Panie moich warg abym przemówił – z uwielbieniem

Dotknij Panie mego serca i oczyść je

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

***

Jak łania 

1. Jak łania pragnie wody ze strumienia

Moja dusza pragnie Cię

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię.

Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą

Twoja wola wolą mą

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię.

2. Pragnę Cię bardziej niźli złota srebra

Tyś spełnieniem mym

Tyś jedynym radości dawcą
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Tyś źrenicą w oku mym.

Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą

Twoja wola wolą mą

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię.

3. Jesteś mym przyjacielem bratem

chociaż Królem wszystkich nas

kocham Cię bardziej niźli życie

bardziej niźli cały świat.

Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą

Twoja wola wolą mą

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem

Zawsze chcę uwielbiać Cię.

***

Łaską jesteśmy zbawieni 

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 obdarzeni

Tobie składamy hołd.
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Miłość Twa

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 zbliżasz się.

***

Nie mam nic - manna 

1. 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.

2. W jaki sposób dziękować Tobie mam,

że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.

Ref: Puste ręce ...

3. Tobie chcę ofiarować życie me.

Moje serce w ofierze Jezu weź.

Ref: Puste ręce ...



www.weselezklasa.pl16 / 22

Ofiaruję Tobie Panie mój 

Ofiaruję Tobie, Panie mój,

Całe życie me,

Cały jestem Twój,

Aż po wieki

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest

***

Pan jest mocą swojego ludu

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.

***

Pan jest pasterzem moim

Pan jest pasterzem moim,

Niczego mi nie braknie,

Na niwach zielonych pasie mnie,

Nad wody spokojne prowadzi mnie.

***
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Panie, nie jestem godzien Twej miłości

Panie, nie jestem godzien Twej miłości. 

Choć przepełniona księga moich win, 

Nie każ mnie jednak według moich złości, 

Bo szczerą skruchę znajdziesz w sercu mym.

***

Przykazanie nowe daję Wam

Ref. Przykazanie nowe daję wam,

Byście się wzajemnie miłowali.

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,

A miłości bym nie miał,

Stałbym się jak miedź brzęcząca,

Albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę

I wiarę taką, iżbym góry przenosił,

Lecz miłości bym nie miał,

Byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,

A ciało swe wystawił na spalenie,

Lecz miłości bym nie miał,

Nic mi nie pomoże.

4. Miłość jest cierpliwa.

Miłość jest łaskawa.
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Miłość nie zazdrości,

Nie szuka poklasku.

5. Miłość nie unosi się pychą,

Ale jest pokorna,

Miłość nie szuka swego,

Gniewem się nie unosi.

6. Miłość nie pamięta złego,

Nie cieszy się z niesprawiedliwości,

Lecz współweseli się z prawdą.

Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje,

Zniknie to, co jest tylko cząstkowe.

Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość,

Z nich zaś największa jest Miłość.

***

Słowa Twych ust 

Słowa, Słowa Twych ust 

Są pokarmem dla duszy mej! 

Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa 

  - jest pokarmem dla duszy mej

Słowo Pana, które trwa na wieki

  - jest pokarmem dla duszy mej

Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu

  - jest pokarmem dla duszy mej
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Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe

  - jest pokarmem dla duszy mej

Słowo Pana, to jest miecz Ducha

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest żywe i skuteczne

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest jak miecz obosieczny

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie

  - jest pokarmem ...

W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana jest dla serca ukojeniem

  - jest pokarmem ...

Słowo Pana pokrzepia strudzonego

  - jest pokarmem ...

Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie

  - jest pokarmem ...

Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia

  - jest pokarmem ...

Wypełnij na ziemi Swoje Słowo

  - jest pokarmem ...

W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo!

  - jest pokarmem ...
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W Tobie jest światło 

W Tobie jest światło

każdy mrok rozjaśnia

W Tobie jest życie

Ono śmierć zwycięża

Ufam Tobie, miłosierny

Jezu wybaw nas.

***

Wszystkie moje troski i kłopoty
1. Wszystkie moje troski i kłopoty

W Twoje ręce składam, Panie mój.

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,

Byśmy idąc nieśli imię Twe.

2. Zawsze chciałem zostać apostołem,

było to pragnieniem w sercu mym.

Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię,

aby imię Twe znał cały świat.

3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary,

Pobłogosław wino to i krew.

Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy,

Przyjmij w darze dobry Boże nasz.

***
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Wszystko Tobie oddać pragnę
1. Wszystko Tobie oddać pragnę    

i dla Ciebie tylko żyć!           

Chcę Cię Jezu kochać wiernie      

dzieckiem Twoim zawsze być!       

Ref.: 

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!

/x2 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę

od najmłodszych moich lat.

Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł

pokusami swymi świat. 

Ref.: Serce moje weź

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,

w duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu

Twojej łaski Boży dar.

***

Wy jesteście na ziemi
1. Wy jesteście na ziemi światłem mym.

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was.

I chwalili ojca który w niebie jest.
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2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym.

Aby ludzie...

3. Matko pomóż na ziemi światłem być.

Aby ludzie...

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!

bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol!


