
7. Chlebie najcichszy    

Ref: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem.    

Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność.  

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem     

Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem  

Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom  

Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom  

2. A ułomki chleba, które zostaną  

A ułomki chleba, które zostaną  

Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód,  

Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. 

8. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc   

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.  

Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony.  

On osuszy twoje łzy,    

On ratunkiem będzie ci.    

U Jego stóp padnie wróg,   

bo On bóg niezwyciężony.  

Niepojęty w swej mądrości    

Święty, święty Bóg miłości.  

Śpiewaj Panu ziemio,   

chwalcie wszystkie świata strony.   
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1. Jeden jest tylko Pan   

Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. 

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie, i razem chwalmy Go. 

Ref: Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas 

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu e D Bogu oddajmy cześć. 

On mieszka z nami tu by przyjacielem być.   

Składamy dzięki za miłość i dary, którymi łączy nas. 

2. Tyś światłość dnia   

1.  Tyś światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności,    

Dałeś mi wzrok, abym mógł,       

Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości       

W którym roztapiasz mój strach.        

Ref:  Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę     

Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.      

Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały      

Ponad wszystko cenny dla mnie jest.      

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki.     

Jaśnieje w niebie Twój tron.     

Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,     

By rajem stał się mój dom.      

I niczym nie odpłacę się       

Za miłość Twą i za Twój Krzyż. x2  

 Wezwij imię swojego Pana           

A On zbawi Cię, zbawi Cię    

On zbawi Cię       x2  

3. Będę błagał Ciebie   

Będę błagał Ciebie, Panie ześlij deszcz łaski swej   

Na spragnioną ziemię,  Abym przyjął Cię. 

 

4. Wysłuchaj nas Panie do Ciebie wołamy   

Wysłuchaj nas Panie do Ciebie wołamy, wysłuchaj prosimy Cię.   

5. O cokolwiek prosić będziecie   

O cokolwiek prosić będziecie   

W Imię moje, mój Ojciec da wam.  

Alleluja, alleluja.     

Proście o Ducha, Ducha Świętego,  

Proście o Ducha, Ducha Bożego.  

Alleluja, alleluja.    

6. Witaj Pokarmie   

1. 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  

K’Tobie wołają.   


