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EUCHARYSTIA 
1. (ś.137) Zmartwychwstał Pan i żyje dziś 
blaskiem jaśnieje noc.  
Nie umrę nie, lecz będę żył - Bóg okazał swą moc.  
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią: wejdź! 
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! 
1.  Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. 
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.  
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. 
Jezus -mój Pan i Bóg. 
On przyszedł, aby nas zbawić. 
2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom. 
Pan moja moc i pieśń – podtrzymał, gdy mnie popchnięto. 
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? 
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.  
3. Odrzucony Pan – stał się kamieniem węgielnym. 
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. 
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. 
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona 
2. (ś 94) Ofiaruję Panie Ci cały mój świat,  
całe moje życie. Ofiaruję to, co mam  
- więcej już Panie, dać nie umiem.  
Weź o Panie duszę mą.  
Weź o Panie serce me.  
Weź o Panie wszystko, co mam...  
Przecież Panie, ja KOCHAM CIĘ! 
3. (ś.104) Święty, święty, święty, święty, święty Pan  
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.  
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość 
się.  
4. (ś.114)Tylko Ciebie pragnę, Panie mój  
Gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie.  
Moje ciało i serce często słabe są  
jednak Boże mój, Tyś jest Opoką mą.  
Bóg jest Opoką mą, Bóg jest Opoką mą  
Bóg jest Opoka mą i moim działem na wieki, x2 /na wieki.  
5. (ś. 106)Tobie chór Aniołów śpiewa pieśń nową - Chwała 
Barankowi.  
Alleluja, Alleluja, Alleluja, chwała i cześć! x2  
Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,  
Z serca niech popłynie pieśń.  
Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,  
Z serca niech popłynie pieśń.  
6.(ś.123) Jak łania pragnie wody ze strumieni  
- moja dusza pragnie Cię.  
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,  
zawsze chcę uwielbiać Cię.  
Tylko Ty jesteś mocą mą  
Twoja wola - wolą mą.  
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,  
zawsze chcę-uwielbiać Cię. 

7. (ś.553) Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!  
Ociemniałym podaj rękę,  
niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!  
2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie proś  
sercom zmartwychwstanie, 
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Miej w opiece naród cały, 
który żyje dla Twej chwały, 
niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 

ADORACJA 
8. (ś.180)Duchu Święty powiej wiatrem i z mocą na nas zstąp.  
Bądź Miłością w naszych sercach życiem wypełnij nas!  
Ref: Daj nowe oczy, ześlij Swój ogień i jedność z Tobą daj! x2  
2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu!  
Powiej mocą, ożyw nas!  
Bądź Wolnością w naszych sercach Życiem 
wypełnij nas! 
9. (ś.367) Jeden Duch (jeden Duch)  
i jedno Serce ożywiały wszystkich 
wierzących.  
Żaden nie (żaden nie) nazywał swoim  
 tego, co posiadał.  
Apostołowie z wielką mocą  
mówili o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.  
 A wszyscy oni mieli wielką łaskę. 
10. (ś. 613) Uwielbiam Cię, uwielbiam 
Cię, Ty wybrałeś mnie  
Pokochałeś tak bardzo, że łaska przelewa się w sercu mym.  
1. W Tobie jestem wybrany, święty i nieskalany  
przed Twoim Obliczem, Jezu.  
Jesteś błogosławieństwem, Twoja Łaska jest moim szczęściem. 
Umiłowany Bóg. 

PIEŚNI  DO DUCHA ŚW. 
11.(ś. 550) Duchu Święty pouczaj mnie  
Duchu Święty poprowadź mnie  
Chcę iść za Tobą Duchu Święty /x2  
12. (ś. 121) Duchu Święty wołam przyjdź x 2  
Bądź jak ogień duszy mej, x 2  
Bądź jak ogień w ciele mym x 2 Rozpal mnie!  
Wszechmogący Bóg jest pośród nas Miłosierdzie Jego wielkie jest.  
Okazuje dobroć Swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.  
13.(ś.120) Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź  
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x 2  
Dziś przenikaj nas - tchnieniem mocy Swej,  
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. 

  UWIELBIENIE 
14.(ś. 520) Oddaję Ci całą chwałę i cześć,  
oddaję Ci całe serce swe. x 2  
Święty, święty, święty wszechmogący Jezu. x 2  
15. (ś. 590) On jest moim życiem, On jest moją siłą,  
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan x 2  
Wielbić Cię chcę życiem mym.  
Wielbić Cię chcę pieśnią mą.  
Ze wszystkich mych sił, uwielbiać Cię chcę  
- moja nadzieja to TY!  
16. (ś. 14) Ogarnęła mnie Twa Miłość Królu mój.  
Ogarnęła mnie Twa Miłość, Oblubieńcze mój.  
Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię.  
17. (ś. 38) Pan jest Pasterzem moim,  
niczego mi nie braknie.  
Na niwach zielonych pasie mnie,  
nad wody spokojne prowadzi mnie / x2  
18.(ś. 35) Panie pragnę Ci dziękować  
Panie pragnę modlić się. Panie pragnę wznosić ręce swe  
by wielbić Cię.  
19. (ś. 8) Przyjaciela mam co pociesza mnie,  
gdy o Jego ramię oprę się.  
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.  
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.  
Królów Król, z nami Bóg. /x2  
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. /x2  
20. (ś.579) Tobie Panie - zaufałem,  
moje życie daje - pod Twoje władanie.  
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me. / x2  
Bo cudowna jest Miłość Twoja,  
jedyna – takiej nie może dać nikt inny.  
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz  
- nie zabraknie dla nikogo.  
21. (ś.587) Zakochaj się w Panu i pozwól  
by prowadził Cię.  
I choć czasem trudna droga  
- Ty nie zniechęcaj się,  
bo Pan blisko jest!  
Wystarczy wyciągnąć do Niego rękę  
22. (ś.516) Zaufałem Panu i już  
niczego nie muszę się lękać.  
Zaufałem Panu i już  
niczego nie muszę się trwożyć.  
Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć  
w moim sercu zło.  
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. 



 
Święty Tomasz Apostoł 
patron niedowiarków oraz 
tych, którzy bardzo pragną 
dotknąć Boga Żywego 

„ ...i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym” 
(J 20, 27) 

„Inni więc uczniowie mówili 
do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ  
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».  A po 
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
«Pokój wam!»  Następnie rzekł do Tomasza: 
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu 
odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu 
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli».”  (J20,25-29) 

Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając  
w Wieczerniku Zmartwychwstałego Pana  
i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś, że 
jest On Twoim Panem i Bogiem; pełen zaś łaski 
Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy, 
niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo dla 
rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Wspieraj 
nas przed Bogiem i ratuj przed utratą wiary. Ty, 
który przeżyłeś chwile zwątpienia, stań przy tych , 
którzy nie wierzą, powątpiewają, chcą dotknąć 
Boga, aby uwierzyć. 

Otwórz, Panie nasze oczy na Twoją Obecność  
w Eucharystii. Jezu, Ty pozwalasz nam nie tylko 
dotykać Ciebie, ale spożywać Cię, przyjmować  

 
Ciebie Żywego do naszych serc, jednoczyć się  
z Tobą.                        

Spraw Panie, abyśmy przyjmując Ciebie w Komunii 
Świętej mogli z wielką wiarą wyznać: Pan mój i Bóg 
mój!                                                    

Święty Tomaszu, wyproś nam łaskę szczerego 
nawrócenia i wielkiej wiary oraz radość ze spotkania 
z  Żywym Jezusem w Eucharystii. 

                              

                                                

Miłość i Miłosierdzie Jezusa 

jest wspólnotą ludzi wierzących, 

którzy w łonie Kościoła 

Katolickiego pragną  żyć pełnią 

Ewangelii Miłości i otwierać się nieustannie na 

powiew ognia Ducha Świętego, aby tak jak Maryja, 

Matka Miłości i Miłosierdzia głosić Miłość  

i Miłosierdzie Jezusa, naszego Pana, poprzez 

modlitwę, słowo i czyn, co jest szczególnym 

charyzmatem wspólnoty. Jesteśmy wspólnotą 

charyzmatyczną, posługujemy darami Ducha 

Świętego dla dobra Kościoła. Patronami naszej 

wspólnoty są: Maryja, Matka Miłości i Miłosierdzia, 

św. Franciszek, św. Ojciec Pio, św. Faustyna, św. 

Maria Magdalena i św. Michał Archanioł. Wspólnota 

powstała 5.02.2010r. w Pustelni w Czatachowie, 

jako owoc spotkań modlitewnych. Osoby, które 

pragną wstąpić  i służyć w naszej wspólnocie 

powinny wcześniej uczestniczyć co najmniej trzy 

razy w spotkaniach modlitewnych otwartych lub 

dla młodych.   www.mimj.pl 
 

 

PROSZĘ, 

UWOLNIJ MNIE OD ZŁA, 

UZDRAWIAJ MOJE SERCE, 

UMYSŁ, CIAŁO, MOJĄ RODZINĘ. 

WSKRZEŚ MOJE DUCHOWE PANIE JEZU CHRYSTE, 

PEŁEN MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA DLA NAS, 

UWIELBIAM CIĘ I BŁOGOSŁAWIĘ, WIERZĘ I UFAM. 

Z MIŁOŚCI DO CIEBIE WYRZEKAM SIĘ SZATANA I 
WSZELKIEGO ZŁA 

A OGŁASZAM CIĘ WOBEC ANIOŁÓW I LUDZI 

PANEM I KRÓLEM MOJEGO SERCA 

ORAZ CAŁEGO ŻYCIA, OD POCZĘCIA AŻ DO ŚMIERCI. 

PANIE MÓJ, POKORNIE CIĘ I DOCZESNE ŻYCIE, 

UŚWIĘCAJ I ODNAWIAJ MNIE, 

ABYM STAŁ SIĘ ŚWIĘTYM, TWOIM WIERNYM 
UCZNIEM. 

DAJ MI PRZEZ SERCE MARYI, 

ABYM W OBECNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO 

GŁOSIŁ SŁOWEM I ŻYCIEM 

TWOJĄ MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. 

AMEN. 


