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Jeden jest tylko Pan

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
 

Kto się w opiekę

Kto się w opiekę odda Panu swemu,
A całym sercem szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga,
Żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obieży wyzuje,
I w zaraźliwym powietrzu ratuje.
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Cóż Ci Jezu damy

1. Cóż Ci, Jezu, damy
Za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy
Korne dziękczynienie.

Ref. Panie nasz króluj nam,
Boże nasz króluj nam,
Poprzez wieczny czas
Króluj Jezu nam.

2. W serca Twego ranie,
O serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie.
Ukojenie w bólu.

3. Ty nas wspieraj w znoju,
Strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju
Twą wielbili chwałę.
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Jeden chleb

1. 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.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.

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!

 
Króluj nam Chryste
    
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem w swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Wszystko Tobie

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!

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat.
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Jezu w Hostii ukryty

1. Nie zostawię Cię samego, przy Ołtarzu uklęknę,
Twoją świętą obecnością moje serce napełnię.

ref: Jezu, Jezu w małej Hostii ukryty,
Jezu, Jezu jesteś moim życiem. 

2. Nie zostawię Cię samego, będę trwać w wielkiej ciszy,
aby każde Twoje Słowo w moim sercu usłyszeć.

3. Nie zostawię Cię samego, sercem stanę najbliżej,
aby zgłębiać Twoją miłość, jak Maryja pod Krzyżem.

4. Nie zostawię Cię samego, będę ciągle tu wracać,
całym sercem adorować, tracić czas w oczach świata.

Pan Jezus już się zbliża

1. Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży.

Ref. O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien, Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.
 
 


