
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,   
U Jego tronu oddajmy cześć.              
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, 
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!    
 
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,  
Rozraduj się w Nim, Światłości twej!                          
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,                 
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. 
 
1. 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 
Bogu oddajmy cześć.   
 
2. On mieszka z nami tu  
by przyjacielem być.  
Składamy dzięki za miłość i dary,  
którymi łączy nas.  
 
Wysłuchaj nas Panie  
do Ciebie wołamy,   
wysłuchaj prosimy Cię. 
 
1. Ofiaruje Tobie Panie mój całe życie me,  
cały jestem Twój aż na wieki.     
Oto moje serce przecież w wiesz,   
Tyś miłością mą jedyną jest.   
 
2. Ty w ofierze swojej Panie mój, 
cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki.  
Oto moje serce proszę weź, 
Miłość Twoja niech umocni je. 

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. 
 
 
 
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. 



Radością moją Jezus, dobry mój Pan 
 
Ref:  Szabba balua Jezu akina o!     /x2    
Radością moją Jezus, dobry mój Pan /x2   
 
1. Jednego Boga mam.    
On zawsze przy mnie jest,    
Jednego Boga mam,     
on ze mną jest. x2   
 
2. Jego miłość ogromna,   
ogromna, ogromna,   
a moja taka mała,   
taka mała, taka mała.  x2 

 
 

1. Chwalcie łąki umajone,  
Góry, doliny zielone.  
Chwalcie, cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki!  
 

2. Co igra z morza falami, 
W powietrzu buja skrzydłami,  
Chwalcie z nami Panią Świata,  
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

 
3. Ona dzieł Boskich korona,  

Nad Anioły wywyższona;  
Choć jest Panią nieba, ziemi,  
Nie gardzi dary naszymi. 

 
4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, 

Ptaszęta słodkim kwileniem, 
I co czuje, i co żyje, 
Niech z nami sławi Maryję! 
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