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Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kyrie, elejson. 
Chryste, elejson. 

Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

  

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez 

Ducha Świętego utworzone, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo 

zjednoczone, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości 

skarbnico, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna 

głębino, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc 

wszystkich, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby 

mądrości i umiejętności, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia 

Bóstwa, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo 

upodobał, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy zmiłuj się nad nami. 
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otrzymali, 

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego 

miłosierdzia, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię 

wzywają, 
zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. 

  

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. 

 

K. Jezu cichy i pokornego serca. 

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce 

najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie 

w imieniu grzeszników Ci składa,† daj się przebłagać tym, 

którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić 

przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który 

z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 

najświętszemu sercu pana Jezusa 

K: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, 

wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.  

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

K:  Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie 

Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć 

się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od 

Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad 

jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij 

wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o 

Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od 

Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.  

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i 

nie zginęli z nędzy i głodu.  

K: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo 

niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i 

jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden 

pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. 

Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze 

wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:  

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam 

zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.  
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Bóg kiedyś stał się 

Bóg kiedyś stał się jednym z nas, 

By nas przemienić w siebie. 

Przyjdź, Jezu mój, 

Zostań wśród nas 

Na zawsze już. 

Uczył, że Pan Bóg kocha nas. 

Wszyscy jesteśmy braćmi. 

Przyjdź, Jezu mój… 

 

Cierpiał na krzyżu wiele ran, 

By zmazać nasze grzechy. 

Przyjdź, Jezu mój… 

 

Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, 

By niebo nam otworzyć. 

Przyjdź, Jezu mój… 

 

Ducha Świętego zesłał też, 

By wszystkich nas uświęcił. 

Przyjdź, Jezu mój… 

 

Założył święty Kościół swój, 

Byśmy z Nim jedno byli. 

Przyjdź, Jezu mój… 
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Maryję Matkę ludziom dał, 

By wspomożeniem była. 

Przyjdź, Jezu mój… 

 

Bóg nad swym ludem 

Bóg nad swym ludem zmiłował się 

I Zbawiciela nam zesłał. 

Miłość nam daje, usuwa grzech, 

Prowadzi w bramy królestwa. 

(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. 

Swoją miłość odnów w nas :). 

 

Miłość Chrystusa przemienia świat, 

Wyznacza szlaki wciąż nowe. 

Kruszy nienawiść, wprowadza ład, 

Jednoczy z ludźmi i z Bogiem. 

(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. 

Swoją miłość odnów w nas :). 

 

W miłości swojej zachowaj nas, 

Chryste, Zwycięzco i Panie. 

Niech upragniony nadejdzie czas 

Odnowy i pojednania. 

(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj. 

Swoją miłość odnów w nas :).  
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Chrystus Pan karmi 

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. 

Chwalmy Go na wieki. 

Duchem całym wielbię Pana, 

Boga, Zbawcę jedynego, 

Bo w Nim samym odnajduję 

Wszystką radość życia mego. 

 

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. 

Chwalmy Go na wieki. 

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba 

Na swą sługę uniżoną, 

By mnie odtąd wszyscy ludzie 

Mogli zwać błogosławioną. 

 

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. 

Chwalmy Go na wieki. 

Sprawił we mnie wielkie dzieła, 

W swej dobroci niepojętej, 

On Wszechmocny, On Najwyższy, 

On sam jeden zawsze Święty. 

 

Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. 

Chwalmy Go na wieki. 

On, który przez pokolenia 

Pozostaje miłosierny 

Wobec tego, kto Mu służy, 

I chce zostać Jemu wierny. 
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Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem. 

Chwalmy Go na wieki. 

 

On, który swą moc objawia, 

Gdy wyniosłość serc uniża, 

Każdy zamiar może zburzyć, 

Który pychą Mu ubliża. 

 

Cóż Ci, Jezu, damy 

Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? 

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

Panie nasz, króluj nami 

Boże nasz, króluj nami 

Poprzez wieczny czas 

Króluj, Jezu, nami 

 

W serca Twego ranie, o, serc naszych Królu, 

Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. 

Panie nasz, króluj nami 

Boże nasz, króluj nami 

Poprzez wieczny czas 

Króluj, Jezu, nami 

 

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, 

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 

Panie nasz, króluj nami 

Boże nasz, króluj nami 

Poprzez wieczny czas 

Króluj, Jezu, nami 
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Dzięki, o, Panie 

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie.  

Za to, że dałeś nam wiarę.  

Za to, że dałeś nam miłość. 

 

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie. 

Za to, że dałeś nam siebie. 

Ty nam przebaczasz grzechy. 

 

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie. 

Ty nam przywracasz życie. 

Za to, że jesteś z nami. 

 

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie. 

Tobie śpiewamy z radością. 

Ciebie wielbimy bez końca. 

 

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,  

O, wszechmogący nasz Królu w niebie. 
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Idzie, idzie Bóg 

Idzie, idzie Bóg prawdziwy, 

Idzie sędzia sprawiedliwy. 

Stańmy wszyscy pięknym kołem 

I uderzmy przed Nim czołem. 

 

Idzie, idzie Bóg łaskawy, 

Idzie Twórca wszego prawy. 

Stańmy wszyscy pięknym kołem 

I uderzmy przed Nim czołem. 

 

Idzie, idzie Król przemożny, 

Idzie Pan wielce wielmożny. 

Stańmy wszyscy pięknym kołem 

I uderzmy przed Nim czołem. 

 

Idzie, idzie Światłość wieczna, 

Idzie ku nam Moc przedwieczna. 

Stańmy wszyscy pięknym kołem 

I uderzmy przed Nim czołem. 

 

Idziesz, idziesz, miły Panie, 

A gdzie Twój Majestat stanie, 

Stańmy wszyscy pięknym kołem 

I uderzmy przed Nim czołem 
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Ja wiem, w kogo ja wierzę 

Ja wiem, w kogo ja wierzę 

Stałością duszy mej. 

Mój Pan w tym Sakramencie 

Pełen potęgi swej. 

To Ten, co zstąpił z nieba, 

Co życie za mnie dał. 

I pod postacią chleba 

Pozostać z nami chciał. 

 

Ja wiem, w kim mam nadzieję, 

W słabości mojej moc. 

To Ten, przed którym światło 

Pali się w dzień i w noc. 

On moim szczęściem w życiu, 

On światłem w zgonu dzień. 

Zwycięża mroki grzechu, 

Rozprasza śmierci cień. 

 

Ja wiem, kogo miłuję 

Nad wszelki świata czar, 

Kto poi duszę moją, 

Kto zna miłości żar. 

To Król nad wszystkie króle, 

Wielki i słodki Pan, 

Co karmi dusze głodne 

Ciałem i Krwią swych ran. 
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Jeden chleb 

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

Z soku wielu winnych gron pochodzi. 

Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

 

O, Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni 

Zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

Byśmy jedną stali się rodziną. 

Ref.: Jak ten chleb…  

 

3. Na ramiona swoje weź, o, Panie, 

Tych, co sami wrócić już nie mogą. 

Niechaj zjednoczenia cud się stanie. 

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 

Ref.: Jak ten chleb… 
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Jezu w Hostii utajony 

Jezu w Hostii utajony, 

Daj mi Serce swoje, daj. 

Tyś mi jeden ulubiony, 

Tyś mojego serca raj. 

 

Wszędzie dobrze mi, o, Panie, 

Choćby krzyż me siły rwał. 

Słodkie ziemskie me wygnanie, 

Byłeś mi sam siebie dał. 

 

Wszystko, wszystko chętnie zniosę, 

Panie, dla miłości Twej, 

Tylko błagam, tylko proszę: 

Ty mnie w Sercu zawsze miej. 
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Jezusa ukrytego 

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić. 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. 

Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu. 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, 

Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. 

 

Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór, 

A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór. 

Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 

Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. 

On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy. 

Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. 

 

O, niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, 

Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój. 

Tyś w wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, 

W ołtarzuś się jak w niebie powszednim chlebem stał. 

Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć. 

Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść. 
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Kłaniam się Tobie 

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, 

Którego niebo objąć nie może. 

Ja, proch mizerny, przed Twą możnością 

Z wojskiem aniołów klękam z radością. 

 

Tu Stwórcę mego wiarą wyznaje, 

Kocham serdecznie, pokłon oddaję. 

Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały. 

Niech Ci się kłania z niebem świat cały. 

 

Dziękuję za to, żeś się zostawił 

W tym Sakramencie, abyś nas zbawił. 

Za Twoje łaski tu wyświadczone 

Odbieraj od nas serca skruszone. 

 

Serca przed tronem Twoim składamy, 

O to pokornie wszyscy wołamy: 

Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, 

Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu. 

  



19 
 

Króluj nam, Chryste 

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. 

To nasze rycerskie hasło. 

(: Ono nas zawsze prowadzić będzie 

I świecić jak słońce jasno :). 

 

Naprzód przebojem, młodzi rycerze, 

Do walki z grzechem swej duszy. 

(: Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. 

Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy :). 
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Jezu, miłości Twej 

Jezu, miłości Twej, 

Ukryty w Hostii tej, 

Wielbimy cud, 

Żeś się pokarmem stał, 

Żeś nam swe Serce dał, 

Żeś skarby łaski zlał 

Na wierny lud. 

 

Dla biednych stworzeń Twych, 

Co ostrzem grzechów swych 

Zraniły Cię, 

Włócznią, co w boku tkwi, 

Otwierasz Serca drzwi, 

By w Twojej Boskiej krwi 

Obmyły się. 

 

I w Boskim Sercu tam 

Schronienie dajesz nam, 

O, Jezu mój, 

Aby nas żądłem swym 

Wróg nasz nie dotknął w Nim. 

By się przed piekła złem 

Lud ukrył Twój. 
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Kochajmy Pana 

Kochajmy Pana, bo Serce Jego 

Żąda i pragnie serca naszego. 

Dla nas Mu włócznią boleść zadana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 

 

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, 

Sercu Jezusa złóż dziękczynienie 

I swoje przed Nim zegnij kolana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 

 

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, 

Bo w Jego Serca czystej krynicy 

Czyści się dusza grzechem zmazana. 

Kochajmy Pana. Kochajmy Pana. 

 

 

Najświętsze Serce Boże 

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci 

Naszą Ojczyznę, wioski i miasta, 

Nasze rodziny i nas samych. 

Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje. 
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O, mój Jezu w Hostii skryty 

O, mój Jezu w Hostii skryty, 

Na kolanach wielbię Cię. 

W postać chleba Tyś spowity, 

Bóstwo Twoje kryje się. 

Ty, co rządzisz całym światem, 

Me zbawienie w ręku masz. 

Tu, przed Twoim majestatem, 

Aniołowie kryją twarz. 

 

O, Światłości przysłoniona, 

Rzuć mi Twój promienny blask. 

O, Dobroci nieskończona, 

Otwórz dla nas skarby łask. 

Chlebie życia przeobfity, 

Nasyć duszy mojej głód. 

Boski ogniu tu zakryty, 

Rozgrzej serca mego chłód. 

 

Jezu, Tyś jest Zbawicielem, 

Ustrzeż mnie od zgubnych dróg. 

Bądź mi siłą i weselem, 

Boś w tej Hostii żywy Bóg. 

Dla miłości Matki Twojej 

Racz wysłuchać prośbę mą: 

Bądź miłością duszy mojej, 

Nie gardź moją cichą łzą. 
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O, niewysłowione szczęście 

O, niewysłowione szczęście zajaśniało, 

Gdy Słowo Wcielone swe Serce nam dało. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 

 

Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy? 

Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 

 

W niebo świat ten cały miłość przemieniła, 

Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 

 

O, anielskie chóry, o, wybrani Pana, 

Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 

 

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami. 

Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. 

Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś. 

Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś. 
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O, Panie, Tyś moim Pasterzem 

O, Panie, Tyś moim Pasterzem, 

Tak dobrym, że nic mi nie braknie. 

Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, 

Prostymi ścieżkami prowadzisz. 

Pasterzem moim jest Pan 

I nie brak mi niczego. 

 

Choć idę przez ciemną dolinę, 

Niczego nie muszę się trwożyć, 

Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, 

W obronie mej stanąć gotowy. 

Pasterzem moim jest Pan 

I nie brak mi niczego. 

 

Twa łaska i dobroć podążą 

W ślad za mną po dzień mój ostatni, 

Aż dotrę, o Panie, do domu, 

By z Tobą zamieszkać na zawsze. 

Pasterzem moim jest Pan 

I nie brak mi niczego. 
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Pan Jezus już się zbliża 

Pan Jezus już się zbliża, 

Już puka do mych drzwi. 

Pobiegnę Go przywitać, 

Z radości serce drży. 

O, szczęście niepojęte, 

Bóg sam odwiedza mnie. 

O, Jezu, wspomóż laską, 

Bym godnie przyjął Cię. 

 

2. Nie jestem godzien, Panie, 

Byś w sercu moim był. 

Tyś Królem wszego świata, 

A jam jest marny pył. 

 

3.Gdy wspomnę na me grzechy, 

Ze żalu płyną łzy, 

Bom serce Twoje zranił. 

O, Jezu, odpuść mi. 

 

4.Pragnąłbym Cię tak kochać, 

Jak Ty kochałeś mnie. 

Przyjm serce me oziębłe, 

A daj mi Serce Twe! 
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Pan wieczernik przygotował 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

Przyjdźcie z ulic i z opłotków, bowiem mija czas. 

Przyjdźcie, chorzy i ubodzy. Pan uzdrowi was. 

 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. 

Niech nikogo w nim nie braknie. Uczta Pańska trwa. 

 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb. 

Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. 

 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak. 

Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. 

 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 

Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim. 

Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. 
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Panie, dobry jak chleb 

Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

Byśmy do nieba w drodze nie ustali. 

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 

 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. 

 

4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, 

A w znaku chleba z nami pozostałeś. 

I dla nas zawsze masz otwarte Serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś. 
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Panie, pragnienia 

Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. 

Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz, 

Pszeniczny Darze, przyjdź. 

Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, 

Tak wzywasz nas, rodzinę swą. Za Tobą chcemy iść. 

 

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. 
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Pobłogosław, Jezu drogi 

Pobłogosław, Jezu drogi, 

Tym, co Serce Twe kochają. 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

Za Twe łaski dziękujemy, 

Co nam Serce Twoje dało. 

W dani duszę Ci niesiemy, 

By nas Serce Twe kochało. 

 

Trzykroć święte Serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe. 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę. 

 

Nie opuszczaj nas, o, Panie, 

Odpuść grzesznym liczne winy. 

Daj nam w Serca Twego ranie 

Błogosławieństw zdrój jedyny. 

 

Zostań, słodki Jezu, z nami, 

Świeć nam Serca promieniami. 

Świeć nam słońcem Twej miłości 

Na tej ziemi i w wieczności. 
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Pozdrawiamy Cię 

Pozdrawiamy Cię, 

Uwielbiamy Cię I prosimy Cię w pokorze: 

Pobłogosław nas, o, Boże, 

Jezu w Hostii tej, 

Jezu w Hostii tej utajony. 

 

W szarym życia dniu przychodzimy tu 

Po pociechę i poradę. 

A Ty łaską i przykładem 

Chciej umocnić nas, 

chciej umocnić nas, dobry Jezu. 

 

Pójdź do Jezusa 

Pójdź do Jezusa, do niebios bram, 

Nim tylko szukaj pociechy tam. 

On cię napoi Krwią swoich ran, 

On Ojciec, Lekarz, Pan. 

Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, 

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. 

Przemień, o, Jezu, smutny ten czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 

 

Że z nami jesteś, pozwól to czuć, 

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. 

Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 
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Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, 

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. 

Przemień, o, Jezu, smutny ten czas. 

O, Jezu, pociesz nas. 

 

 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. 

I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. 

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja. 

 

Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, Zastępy niebieskie. Alleluja. 

 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. 

I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja. 

 

Wychwalajcie Pana, cztery pory roku. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, pogody i słoty. Alleluja. 

 

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. 

I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany. Alleluja. 

Wychwalajcie Pana, pagórki i góry. Alleluja. 

 

Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta. Alleluja. 

Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja. 
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Serce Twe, Jezu 

Serce Twe, Jezu, miłością goreje. 

Serce Twe w ogniu miłości topnieje, 

(: A nasze serca zimne jak lód. 

Czyż próżny dla nich Twej męki trud? :) 

 

Kiedyż, o, kiedyż, słodki mój Panie, 

Poznamy Serca Twego kochanie? 

(: Kiedyż Twa miłość rozpali nas? 

O, dobry Jezu, czas to, już czas :). 

 

Serce Twe zewsząd bólem ściśnione 

I ostrą włócznią w bok ugodzone, 

(: A nasze serca, rzucone w świat, 

Chciałyby zrywać rozkoszy kwiat :). 

 

Boskie Twe Serce gorycz zalała, 

We łzach się dusza Twoja kąpała 

(: I z Twego smutku pociechy zdrój 

Wytrysnął dla nas, o, Panie mój :). 

 

Serce Twe wieniec z ciernia oplata, 

Korona wzgardy za pychę świata, 

(: Którą dla siebie obrał nasz Pan, 

By nas uleczył z grzechowych ran :). 
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Twemu Sercu cześć 

Twemu Sercu cześć składamy, 

O, Jezu nasz, o, Jezu. 

Twej litości pożądamy, 

O, Zbawicielu drogi. 

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie 

Twemu Sercu, O, mój Jezu. 

 

Serce to nam otworzone, 

O, Jezu nasz, o, Jezu. 

Włócznią na krzyżu zranione, 

O, Zbawicielu drogi. 

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie 

Twemu Sercu, O, mój Jezu. 
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U drzwi Twoich stoję 

U drzwi Twoich stoję, Panie, 

Czekam na Twe zmiłowanie. 

Który pod postacią chleba 

Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. 

 

W tej Hostii jest Bóg żywy, 

Choć zakryty, lecz prawdziwy. 

W tym Najświętszym Sakramencie 

Z nieba stawa w tym momencie. 

 

Jak wielki cud Bóg uczynił, 

Gdy chleb w Ciało swe przemienił. 

A nam pożywać zostawił, 

Ażeby nas przez to zbawił. 

 

Święty, mocny, nieśmiertelny, 

W majestacie swym niezmierny. 

Aniołowie się lękają, 

Gdy na Jego twarz patrzają. 

 

Wszyscy niebiescy Duchowie 

Lękają się i królowie. 

Niebo, ziemia ani morze 

Pojąć, co jest Bóg, nie może. 

 

Żaden z wojska anielskiego 

Nie dostąpi nigdy tego, 

Czego człowiek dostępuje, 

Ciało i Krew gdy przyjmuje.  
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Jam niegodzien, Panie, tego, 

Abyś wszedł do serca mego. 

Rzeknij tylko słowo Twoje, 

A tym zbawisz duszę moją. 

 

Kłaniam się Tobie samemu. 

Bądź miłościw mnie grzesznemu! 

Niechaj żyję z Tobą, Panem, 

Aż na wieki wieków. Amen. 

 

 

Upadnij na kolana,Ludu 

Upadnij na kolana, 

Ludu czcią przejęty. 

Uwielbiaj swego Pana: 

Święty, Święty, Święty. 

 

Zabrzmijcie z nami, nieba. 

Bóg nasz niepojęty 

W postaci przyszedł chleba: 

Święty, Święty, Święty. 

 

Powtarzaj, ludzki rodzie, 

Wiarą przeniknięty, 

Na wschodzie i zachodzie: 

Święty, Święty, Święty. 
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Zbliżam się w pokorze 

Zbliżam się w pokorze i niskości 

Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe. 

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. 

 

Mylą się, o, Boże, w Tobie wzrok i smak. 

Kto się im poddaje, temu wiary brak. 

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 

Że w postaci Chleba utaiłeś się. 

 

Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, 

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. 

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą. 

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 

 

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, 

Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas, 

Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał. 

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 
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Z tej biednej ziemi 

Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny 

Tęskny się w niebo unosi dźwięk: 

O, Boskie Serce, skarbie jedyny, 

Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. 

Nie chciej odrzucać modlitwy tej, 

Bo Twej litości błagamy w niej. 

Serce Jezusa, ucieczko nasza, 

Zlituj się, zlituj nad ludem Twym. 

Ku Tobie oczy zalane łzami 

Z wielką ufnością zwrócone są. 

Ty się zlitujesz pewnie nad nami, 

Bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. 

Ku Tobie ślemy błagalny głos: 

Ach, odwróć od nas karania cios. 

Serce Jezusa, ucieczko nasza, 

Zlituj się, zlituj nad ludem Twym. 
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