Parafia p.w. Świętej Trójcy w Cielądzu

Pieśni na Boże Ciało
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JEZUSA UKRYTEGO
Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć!
Ref.: 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 ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór.
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Ref.: Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są:
Niechże z Nim przebywanie będzie radością nią!
On wie, co udręczenie, On zna co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, że serce z bólów drży.
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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, co złączył złote ziarna…
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, co złączył złote ziarna…
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PANIE DOBRY JAK CHLEB
Ref.: 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.
Ref.: Panie, dobry jak chleb…
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem,
Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem,
A chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
Ref.: Panie, dobry jak chleb…
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
Ref.: Panie, dobry jak chleb…
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.
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JEZU MIŁOŚCI TWEJ
Jezu miłości Twej
Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud
Żeś się pokarmem stał
Żeś nam swe ciało 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
A by nas żądłem swym
Wróg nasz nie dotknął w Nim
By się przed świata złem
Lud ukrył Twój
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O MÓJ JEZU
O mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.
Ref.: 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.
Ref.: Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.
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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.
Ref.: 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.
Ref.: 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:
Ref.: To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.
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KŁANIAM SIĘ TOBIE
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Re.: Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,
Ref.: 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.
Ref.: Za swoje łaski tu wyświadczone
Odbieraj od nas serca skruszone.
Przed Tronem Twoim serca składamy,
Oto pokornie wszyscy wołamy:
Ref.: Błogosław Panie swemu stworzeniu
Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.
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ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE
Zbliżam się w pokorze i niskości swej
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.
Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz
Lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios bram.
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 co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud
Przywróć mi niewinność oddal grzechów brud
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich, nas,
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
Pod zasłoną teraz Jezu widzę Cię
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
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ZRÓBCIE MU MIEJSCE
Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Otocz Go wkoło rzeszo wybrana
Przed twoim Bogiem zginaj kolana
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem
On twoim Ojcem On przyjacielem.
Nie dosyć było to dla człowieka
Że na ołtarzu co dzień Go czeka
Sam ludu swego odwiedza ściany
Bo pragnie bawić między ziemiany.
Zielem kwiatami ścielcie Mu drogi
Którędy Pańskie iść będą nogi
I okrzyknijcie na wszystkie strony
„Pośród nas idzie błogosławiony".
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WITAM CIĘ WITAM
Witam Cię witam przenajświętsze Ciało
Któreś na krzyżu sromotnie wisiało
Za nasze winy Synu jedyny
Ojca wiecznego Boga prawego
Męki te znosiłeś.
Daję Ci pokłon Bogu prawdziwemu
W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu
Żebrzem litości i Twej miłości
Byś gniew swój srogi o Jezu drogi
Pohamować raczył.
Zmiłuj się zmiłuj nad nami grzesznymi
Nie racz pogardzać prośbami naszymi
Zgrom hardych siły daj pokój miły
Wyniszcz złe rady wykorzeń zdrady
Pośród ludu swego.
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U DRZWI TWOICH
U drzwi Twoich stoję Panie, x2
Czekam na Twe zmiłowanie. x2
Który pod postacią chleba, x2
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. x2
W tej Hostyi jest Bóg żywy, x2
Choć zakryty, lecz prawdziwy. x2
W tym Najświętszym Sakramencie, x2
Z nieba stawa w tym momencie. x2
Jak wielki cud Bóg uczynił, x2
Gdy chleb w Ciało Swe przemienił. x2
A nam pożywać zostawił, x2
Ażeby nas przez to zbawił. x2
Święty, Mocny, Nieśmiertelny, x2
W majestacie swym niezmierny. x2
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Aniołowie się lękają, x2
Gdy na Jego twarz patrzają. x2
Wszyscy Niebiescy Duchowie, x2
Lękają się i królowie. x2
Niebo, ziemia ani morze, x2
Pojąć, co jest Bóg nie może. x2
Żaden z wojska anielskiego, x2
Nie dostąpi nigdy tego. x2
Czego człowiek dostępuje, x2
Ciało i Krew, gdy przyjmuje. x2
Jam nie godzien, Panie tego, x2
Abyś wszedł do serca mego. x2
Rzeknij tylko słowo swoje, x2
A tym zbawisz duszę moją. x2
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UPADNIJ NA KOLANA
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.
Pan wieczny zawsze, wszędzie, ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie: Święty, Święty,
Święty.

Strona | 15

BĄDŹ ŻE POZDROWIONA
Bądź że pozdrowiona, Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
Bądź że pozdrowione, drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiony, Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
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Bądź że pozdrowiona, święta krynico!
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiony, Boski Kapłanie,
przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiona, żywa Ofiaro!
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
Bądź że pozdrowiony, wszechmocny Boże!
Już Cię kocham szczerze, jak serce może!
Ref.: Witaj Jezu, Synu Maryi…
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CÓŻ CI JEZU DAMY
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!
W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
Ref.: Panie nasz, króluj nam!
Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę
Ref.: Panie nasz, króluj nam!
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WIELBIĘ CIEBIE
Wielbię Ciebie w każdym momencie,
O żywy chlebie nasz w tym sakramencie,
O żywy chlebie nasz w tym sakramencie.

CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym
momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim
Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

NIECHAJ BĘDZIE
Niechaj będzie pochwalony.
Od nas wszystkich uwielbiony,
Przenajświętszy sakrament,
Ten niebieski testament.
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