O Zbawcza Hostio, godna czci
Co lud do niebios wiedziesz bram.
Znój srogi nęka wiernych Ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam.
Jednemu w Trójcy Władcy ziem
Niech będzie chwała w każdy czas;
Niech On wieczystym życiem swym,
W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.
Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi,
Pokłon i pienie, my Twoi słudzy.
Dziękując wielce Twej Wielmożności,
Za ten dar zacny Twej Wszechmocności;
Żeś się darował nam nic niegodnym,
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.
Raczyłeś zostać w takiej postaci,
Nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
Przyszedłszy na świat, Pan wiecznej
chwały, Zaznałeś wiele nędzy niemałej.
Dałeś się potem z wielkiej miłości
Na męki srogie bez wszej litości.
Dałeś swe Ciało, by krzyżowano,
I Krew Najświętszą, by ją przelano.
Wstępując zasię do chwały wiecznej,
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.
Na co my patrząc w tym Sakramencie,
Słowu Twojemu wierzymy święcie.
Tobie my, Boże, teraz śpiewamy,
Przed Twą światłością kornie padamy.
Użycz nam łaski, Wszechmocny Boże,
Bez Twej pomocy człek nic nie może.

Ref. Jam jest chlebem żywym, który zstąpił z
nieba.
1. Ciało moje jest pokarmem, a Krew moja jest
napojem,
Kto pożywa Ciało i Krew moją, ten ma życie
wieczne.
2. Kto przyjmuje Ciało i Krew moją, ten we
Mnie, a Ja w nim mieszkam, ja go wskrzeszę w
dzień ostateczny i będzie żył na wieki.
Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy
Sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków,
Amen
Pan Wieczernik przygotował,
swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom
otworzył i zastawił stół.
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi
was.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
miejsce ma.Niech nikogo w nim nie braknie
uczta Pańska trwa.
3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy
chleb, pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie
mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z
Nim, Bóg z miłością go nazywa, przyjacielem
swym.
6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy
Panu pieśń. Bóg żyjący i prawdziwy strzeże
naszych serc.
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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.
Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie.
Ciało Chrystusowe, zachowaj mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzepiaj mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił;
Za Twoje łaski tu wyświadczone
odbieraj od nas serca skruszone.

4. Przed tronem Twoim serca składamy,
O to pokornie wszyscy wołamy:
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu,
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
5. Przed oczy Twoje nędze stawiamy,
Ratuj, od Ciebie niech pomoc mamy;
Tyś Bogiem naszym, piękności wieczna,
Bądź i obrona zawsze skuteczna.
6. Zostawaj z nami, póki żyjemy,
W tym Sakramencie niech Cię wielbimy,
A gdy się zbliży z ciałem rozstanie,
Twym świętym Ciałem zasil nas, Panie.
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi,
Prosi, byś był światłem.
Byś na drodze do królestwa
Wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o, Panie.
1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.
2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy,
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.
Witam Cię, witam
1. Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało,
któreś na krzyżu sromotnie wisiało
Za nasze winy, Synu jedyny,
Ojca wiecznego, Boga prawego,
męki te znosiłeś.
2. Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;
Żebrzem litości i Twej miłości,
Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,
Pohamować raczył.
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Wielbię Ciebie w każdym momencie,
o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Ref. Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
1. Upadnij na kolana, ludu, czcią przejęty,
Do końca nas umiłował.
Uwielbiaj swego Pana: Święty, Święty, Święty. 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
2.Zabrzmijcie z nami nieba, Bóg nasz
Byśmy do nieba w drodze nie ustali,
niepojęty,
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
W postaci przyszedł chleba: Święty...
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.
3.Powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, 2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Na wschodzie i zachodzie: Święty...
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,
4.Pan wieczny zawsze, wszędzie, ku nam łaską Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
zajęty,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Krzyżu Chrystusa
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
O Panie, Ty nam dajesz
dokonał życia swojego.
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
pieśń:
Ta sama Krew Cię skropiła,
Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny
która nas z grzechów obmyła.
czas.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
nas.
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
Jezusa ukrytego
4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój
1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, szlak.Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć! jej światu brak.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu! Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej,
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Wielbimy cud,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój! Żeś się pokarmem stał, żeś nam swe Serce dał,
2. Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór, Żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych
2. Dla biednych stworzeń Twych,
wzór. Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze
Co ostrzem grzechów swych zraniły Cię,
są: Niechże z Nim przebywanie będzie
Włócznią, co w boku tkwi otwierasz Serca
radością mą! On wie, co udręczenie, On zna,
drzwi,By w Twojej Boskiej krwi obmyły się.
co smutku łzy; Powiem Mu swe cierpienie, bo 3. I w Boskim Sercu tam schronienie dajesz
serce z bólu drży.
nam, O, Jezu mój, Aby nas żądłem swym wróg
nasz nie dotknął w Nim.
By się przed piekła złem lud ukrył Twój.
PROCESJA – PIEŚNI – BOŻE CIAŁO 2018 - strona 3 z 8

Najświętsze Serce Boże, Poświęcamy Ci,
Naszą ojczyznę, miasta i wioski,
Nasze rodziny i nas samych,
Serce Boże, Przyjdź Królestwo Twoje.
Pobłogosław, Jezu Drogi
1. Pobłogosław, Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.
2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które Serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.
3. Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

4. Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz
o Jezu!
Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi!
Chwała...
5. Gdy kto grzeszy a żałuje, o Jezu nasz o Jezu!
Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi!
Chwała…

Ref. Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym
Ciałem, Chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszystką radość życia mego.
2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
Kochajmy Pana
W Swej dobroci niepojętej.
1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego
On Wszechmocny, On Najwyższy,
Żąda i pragnie serca naszego.
On sam jeden zawsze Święty.
Dla nas Mu włócznią boleść zadana;
4. On, który przez pokolenia
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
Pozostaje miłosierny
2. O pójdź do Niego wszystko stworzenie,
Wobec tego, kto Mu służy
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I chce zostać Jemu wierny.
I twoje przed Nim zegnij kolana;
5. On, który Swą moc objawia,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża
Twemu Sercu cześć składamy
6. W mocy Jego odjąć władzę
1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o a wydźwignąć pokornego
Jezu!
Wszystkich głodnych zaspokoić
Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi!
głodem wstrząsnąć bogatego
Chwała niech będzie zawsze i wszędzie,
7. On się ujął za swym ludem
Twemu Sercu, o mój Jezu!
dziećmi wiary Abrahama
2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz o Jezu! Pomny na swe miłosierdzie
Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu
obietnicy swej nie złamał.
drogi!
Chwała...
Gwiazdo śliczna
3. Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz o Jezu! 1. Gwiazdo śliczna, wspaniała,
W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu
Częstochowska Maryja,
drogi!
Do Ciebie się uciekamy,
Chwała...
O Maryja, Maryja
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2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
Jak Maryja woła nas:
"Pójdźcie do mnie, moje dzieci,
Przyszedł czas, ach! Przyszedł czas".
3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
Maryję wychwalają,
Słowiczkowie wdzięcznym głosem
Śpiewają, ach! Śpiewają.
4. I my też zgromadzeni
Pokłon dajmy Maryi,
Czyste serce Bożej Matce
Darujmy, ach! Darujmy.

Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Po górach, dolinach
Wieżo Dawidowa,
1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Wieżo z kości słoniowej,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Domie złoty,
Ref.: Ave, Ave, Ave Maria,
Arko przymierza,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.
Bramo niebieska,
2. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las, Gwiazdo zaranna,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi
Pocieszycielko strapionych,
Panny
Wspomożenie wiernych,
Kyrie eleison. Chryste eleison.
Królowo Aniołów,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas!
Królowo Patriarchów,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Królowo Proroków,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Królowo Apostołów,
Duchu Święty, Boże,
Królowo Męczenników,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Królowo Wyznawców,
Święta Maryjo, módl się za nami
Królowo Dziewic,
Święta Boża Rodzicielko,
Królowo wszystkich Świętych,
Święta Panno nad pannami,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Matko Chrystusowa,
Królowo wniebowzięta,
Matko Kościoła,
Królowo różańca świętego,
Matko łaski Bożej,
Królowo rodziny,
Matko nieskalana,
Królowo pokoju,
Matko najczystsza,
Królowo Polski,
Matko dziewicza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Matko nienaruszona,
przepuść nam, Panie.
Matko najmilsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Matko przedziwna,
wysłuchaj nas, Panie.
Matko dobrej rady,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Matko Stworzyciela,
zmiłuj się nad nami.
Matko Zbawiciela,
K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
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W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam,
sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem
duszy i ciała, † i za wstawiennictwem
Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij
nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pod Twoją obronę...
Chwalcie łąki umajone
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!
Z dawna Polski
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
Usłysz Bożej Matki głos
1. Usłysz Bożej Matki głos,
która wzywa dzisiaj nas,
chce u Syna znów wyprosić
cud przemiany serc.
Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn,
przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się Słowo Boże stanie
ciałem w każdym z was.
2. Bóg ukochał w Synu świat,
chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować
Bogu w sercu dom.
3. Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka, gdzie jest Bóg?
Naucz, Matko, jak powtórzyć
Betlejemską noc.
Do Ciebie Matko szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.
W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!
2. Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej.
Spoglądnij na nas przez obraz on,
Pomocy Nieustającej.
W cierpienia czas...
3. Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja.
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.
W cierpienia czas...
Panie, pragnienia ludzkich serc
Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz
sam. Przyjdź Chlebie żywy Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź!
1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos
Tak wzywasz nas, rodzinę swą; Za Tobą
chcemy iść!
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2. Z radością więc śpiewamy Ci ten
dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić
Chleb.
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym
życiem być.
Jak braciom służyć, naucz, jak miłością,
prawdą żyć.
Nasze plany i nadzieje
1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po
raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy
nas.
Ref.: Jezu, ufam Tobie, od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie, choćby wątpił świat.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.
2. Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie
daje nam, że w godzinę naszej śmierci
przyjdzie po nas Jezus sam.
3. W trudnych chwilach swego życia nie
rozpaczaj, nie roń łez. Ufność w Boże
miłosierdzie troskom twym położy kres.
4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem
służyć Ci, pragnę Boże miłosierdzie głosić
ludziom w smutne dni.

Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!
9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może!
U drzwi Twoich stoję Panie
1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
u drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie,
czekam na Twe zmiłowanie.
2. Któryś pod postacią chleba,
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie,
z Nieba stawa w tym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
że chleb w Ciało swe przemienił,
6. A nam pożywać zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, mocny, nieśmiertelny,
w Majestacie swym niezmierny.

Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy)
1. Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
Ciebie wielbi ziemia cała.
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
2. Tobie wszyscy Aniołowie,
Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tobie Moce i Niebiosy,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!!
Cheruby, Serafinowie,
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
ślą wieczystej pieśni głosy.
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Święty, Święty, nad Świętymi,
3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży!
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! Pełne niebo z kręgiem ziemi,
4. Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie!
Majestatu Twojej sławy.
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
4. Apostołów Tobie rzesza,
5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico!
chór Proroków pełen chwały,
Serce Przenajświętsze, łaski Świątnico!
Tobie hołdy nieść pośpiesza
6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie!
Męczenników orszak biały.
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
z głębi serca ile zdoła,
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!
Głosy ludów zgodzonymi,
8. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
wielbi święta pieśń Kościoła.
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6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem,
8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2
2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Ref.: Przed Twe ołtarze...
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