14. Tobie, Ojcze święty
1. Tobie, Ojcze święty, dzisiaj Ci śpiewamy.
Byłeś dla nas wzorem, za to Cię kochamy.
Ref. Dziś patrzysz na nas od Ojca z góry,
Wypłyń swą łodzią do nas – spoza chmury.
Żegluj nad nami, gdzieś nad Tatrami.
W Twoich przestworzach nie ma już raf.
Płyń nad lasami, Wadowicami.
Odwiedź kochany swój Czarny Staw,
Czarny Staw.
2. Przyrzekamy Tobie wolę Twą wypełniać,
Twoje słowa zawsze będą nam się spełniać
3. Czuwaj więc nad nami i naszą ojczyzną
Daj w spokoju czekać na swoją siwiznę.

15. Maryjo, Matko mojego wezwania
1. Maryjo, Matko mojego wezwania
chcę i pragnę, idąc za Twym słowem,
czynić wszystko, co powie mi Jezus,
miłować Jego wolę, a wszystko inne
ze względu na niego samego.
Ref. Bo tak jest z tymi,
którzy z Ducha narodzili się,
nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą.
2.Słuchać słowa całym sercami w Duchu Świętym je wypełniać.
Amen. Amen. Amen.

16. Idźcie na cały świat
Ref. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
1. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
żniwo swoje.
2. Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.
3. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali.
4. Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego i bądźcie moimi świadkami
aż po krańce ziemi.
5. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby on
zapłonął.
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu
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1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca słów Bożych prawdą.
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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. My, Jana Pawła uczniowie,
Słowa ojca w czyn chcemy przemieniać,
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.
Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.
3. Trudno być dobrym człowiekiem,
Gdy świat pędzi i goni bez celu,
Dlatego razem przypomnieć warto.
Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują.
Twoje słowa, które uczą mądrości.
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.
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.
4. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
5. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
6. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.
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1. Pozdrawiam Ciebie Matko
1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los.
I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.
Ref. Ave Maryja, woła cały świat,
Ave Maryja, Matko Boga i nas.
2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.

2. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię
Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
1. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi.
2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.

3. Czarna Madonno
1. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej oblicze, na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci, Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te.
3.Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc Cię.

4. Bóg jest miłością

8. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie

11. Panie, dobry jak chleb

Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością. Nie lękajcie się.

Jesteśmy piękni, Twoim pięknem, Panie.
Jesteśmy piękni, Twoim pięknem, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno.

Ref. Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.
1. 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 przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
A w znaku chleba w świątyniach zostałeś,
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
Bo Ty do końca nas umiłowałeś.

5. Ofiaruję Tobie, Panie mój
1. Ofiaruję Tobie, Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.
2. Ty w ofierze mojej, Panie mój,
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Miłość Twoja niech umocni je.
3. Przed Twój Święty Ołtarz, Panie mój,
Niosę wino, chleb, Ty przemieniasz je w Krew i Ciało.
Chlebem Życia karmisz cały świat,
Za ten życia dar dziękuję Ci.
4. By odkupić serca nasze z win,
Bóg na ziemię zszedł, Ciało dał i Krew w swej miłości.
Panie Jezu, Królem naszym bądź,
do nowego życia prowadź nas.

6. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
Ref. 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,
Ty 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
I 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.

7. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej.
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości swej.

9. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi
zamkniętych
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha!
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie!

10. My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy
za darmo
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny.
Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam przespać poranka.
2. Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
4. Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Swojego chleba.
Daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
Jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca
niech Ciebie nam zapowiada.

12. Dzięki Ci, Panie, za ciało Twe
Ref. Dzięki Ci, Panie, za ciało Twe i krew.
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
1. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone,
za dary i Twoją krew.
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni,
kiedy do twego stołu się zbliżamy.
2. Przebacz żeś hojny i wierny, uwolnij z więzów grzechu.
Byśmy się odmienili przez Tajemnice Najświętsze.
3. Spraw to, Ojcze Wszechmocny, w dobroci swej niezmiernej,
byśmy się stali jedno.
Z Tobą, Chrystusem i Duchem, Ty, coś w Trójcy jedyny.

13. Jestem tu, by wielbić
1. Ty, 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.

