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1. Twoja cześć, chwała, * nasz wieczny Panie na wieczne czasy * niech nie ustanie.
2. Tobie dziś dajem * z wojskiem tych ludzi pokłon i pienia,* my Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce * Twej wielmożności za ten dar zacny * Twej wszechmocności.
4. Żeś się darował, * nam nic niegodnym w tym Sakramencie* nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać,* w takiej osobie
dla nas grzeszników * nie folgując sobie.
6. Ciało Twe święte, * co krzyżowali
I Krew Najświętsza,* którą przelali.
7. Przyszedłszy na świat,* Pan wiecznej chwały,
Użyłeś wiele * nędzy niemałej.
1. Kochajmy Pana,* bo Serce Jego
Żąda i pragnie * serca naszego.
Dla nas Mu włócznią * boleść zadana,
Kochajmy Pana, * kochajmy Pana!
2. O, pójdź do Niego, * wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa * złóż dziękczynienie,
I Swoje przed Nim * zegnij kolana,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!
I OŁTARZ:

Ref.: Kielich Przymierza to krew Zbawiciela

1. Bądźże pozdrowiona, * Hostio żywa,
W której Jezus Chrystus * Bóstwo ukrywa!
Ref.:
Witaj Jezu, * Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy * w świętej Hostyi!
2. Bądźże pozdrowione, * drzewo żywota!
Niech kwitnie niewinność, * anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony, * Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański * na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony, * Anielski Chlebie!
W tym tu Sakramencie * wielbimy Ciebie!
5. Bądźże pozdrowiona, * Święta Krynico!
Serce Przenajświętsze, * łaski świątnico!
6. Bądźże pozdrowiony, * Boski Kapłanie,
Przyjm nasze ofiary, * usłysz błaganie.
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.
Ref.:

1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
czekam na Twe zmiłowanie,
Któryś pod postacią chleba,
prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
2. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
choć zakryty, lecz prawdziwy.
W tym Najświętszym Sakramencie,
Z nieba stawa w tym momencie
3. Jak wielki cud Bóg uczynił,
gdy chleb w Ciało Swe przemienił.
A nam pożywać zostawił,
ażeby nas przez to zbawił.
4. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
w Majestacie Swym niezmierny.
Aniołowie się lękają,
choć na Jego twarz patrzają.
5. Wszyscy niebiescy Duchowie,
lękają się i królowie.
Niebo, ziemia ani morze,
pojąć, co jest Bóg, nie może.
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 swoje łaski, * tu wyświadczone,
Odbieraj od nas * serca skruszone.

II OŁTARZ:

Ref.: Pokarmem z Nieba Pan swój lud obdarzył

III OŁTARZ:

Ref.: Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki
Święty Boże, Święty Mocny!
Święty, a * Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad
nami!
K. Ty jesteś kapłanem na wieki, alleluja.

L. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja.

Od powietrza, * głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie!
K. Pan dał pożywienie swoim czcicielom, alleluja.

K. Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba, alleluja.

L. Aby uwiecznić pamięć swoich cudów, alleluja.

L. Kto Go pożywa, będzie żył na wieki, alleluja.
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Od nagłej, * a niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie!
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1. Zróbcie Mu miejsce, * Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami * ukryty chleb.
Zagrody nasze * widzieć przychodzi
I jak się dzieciom * Jego powodzi.
2. Otocz Go wkoło, * rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem * zginaj kolana!
Pieśń chwały Jego * śpiewaj z weselem,
On Twoim Ojcem, * On Przyjacielem.
3. Zielem, kwiatami * ścielcie Mu drogi,
Którędy Pańskie * iść będą nogi!
I okrzyknijcie * na wszystkie strony:
Pośród nas idzie * Błogosławiony"!
1. Cóż Ci Jezu damy * za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy * korne dziękczynienie.
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.
Najświętsze Serce Boże,* Poświęcamy Ci
naszą ojczyznę, miasta i wioski, *
Nasze rodziny i nas samych, *
Serce Boże, * przyjdź Królestwo Twoje.
IV OŁTARZ:

Ref.: Spraw to, nasz Ojcze abyśmy byli jedno
My grzeszni * Ciebie, Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie!
K. Kielich zbawienia podniosę, alleluja.
L. I wezwę Imienia Pańskiego, alleluja.
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Litania do Serca Jezusa
=Kyrie, elejson.* Chryste, 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,
* w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego
utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
* nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga, * przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
* gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
* dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
* wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
* w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
* w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
* odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
* hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
* przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
* dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
* włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
* życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
* krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie.
* nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie. - wysłuchaj nas, Panie.
- zmiłuj się nad nami.

1. Ciebie Boga wysławiamy, * Tobie Panu wieczna
chwała, *Ciebie Ojca, niebios bramy, * Ciebie wielbi
ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, * Tobie Moce i Niebiosy,
*Cheruby, Serafinowie, * ślą wieczystej pieśni głosy.
3. Święty, Święty, nad Świętymi, * Bóg Zastępów, Król
łaskawy,* Pełne niebo z kręgiem ziemi, * Majestatu
Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza, * chór Proroków pełen
chwały, * Tobie hołdy nieść pośpiesza *
Męczenników orszak biały.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, * z głębi serca ile zdoła, *
Głosy ludów zgodzonymi, * wielbi święta pieśń
Kościoła.
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.
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