
ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY M IŁO ŚĆ I M IŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE MŁODYCH 08-08-2015 
EUCHARYSTIA 

 
1. (ś.127)Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,  
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.  
Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń!  
Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!  
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!  
Jezus, tylko Jezus Panem jest! 

 
2. (s.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.45)Chlebie najcichszy,  
otul mnie swym milczeniem  
Ukryj mnie w Twojej bieli,  
wchłoń moją ciemność  
1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem x2  
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom x2  
2. A ułomki chleba, które zostaną x2  
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód x2 
4. (s.106)Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń - 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. 
5. (s.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. 
6. Jezu miły duszy mej 
Jezu nigdy nie opuszczaj mnie. 
Wyrwałeś mnie z błotnistego dna 
Na skale postawiłeś mnie i teraz wiem. 
Tak kocham, potrzebuję… 
Choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie. 
Mój Zbawco, mój Przyjacielu 
Będę wielbić Cię do końca moich dni. 
 
7. (ś. 519) 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. /X2  
2.Słuchać Słowa całym sercem, i w Duchu Świętym je wypełniać. x 2 
Amen, amen, amen! 

ADORACJA 
 

8.(ś.62) Oto stoję u drzwi i kołaczę. / 2x 
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,  
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. 
 
9. (ś.30) Kocham Ciebie Jezu,  
wznoszę ręce dając cześć.  
Całym światem jesteś Mi,  
Uwielbiam Twoje Imię, Panie 
 
10. (ś. 426) Jezu, jesteś Królem - oddajemy Ci cześć. Stoisz tu pośród 
dzieci Twych - wielbimy majestat Twój! I wielbiąc Ciebie wznosimy 
tron, / x3 - przyjdź Jezu i króluj nam.  

 
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 
przyjd ź 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 przyjd ź 
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x 2  
Dziś przenikaj nas - tchnieniem mocy Swej,  
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. x 2 
 
14.(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!  
2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu! Powiej mocą, ożyw nas!  
Bądź Wolnością w naszych sercach - Życiem wypełnij nas!  
 
15. (ś. 84) Duchu Święty przyjd ź / 4x  
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. 
 

UWIELBIENIE 
 

16. (ś. 520) Oddaję Ci całą chwałę i cześć, 
oddaję Ci całe serce swe. x 2 
Święty, święty, święty wszechmogący Jezu. x 2 
 

 
17. (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! 
 
18. (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.. 
 
19.(ś.43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam Wznoszę w górę swoje 
ręce uwielbiając imię Twe. Bo wielkiś Ty! Wielkie dzieła czynisz dziś! 
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt! 
 
20.(ś. 35) Panie pragnę Ci dziękować 
Panie pragnę modlić się. Panie pragnę wznosić ręce swe 
by wielbić Cię. 
 
21. (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 
 
22. (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. 
 
23. (ś.587) Zakochaj się w Panu i pozwól - by prowadził Cię.  
I choć czasem trudna droga   -  Ty nie zniechęcaj się,  
booo, Pan blisko jest - wystarczy wyciągnąć do Niego rękę 
Pan blisko jest – i na pewno przyjmie cie. 
 
24. (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. 
 
25. (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.   

„KTO ŚPIEWA, DWA RAZY SIĘ MODLI”       ŚW. AUGUSTYN 



Św. Franciszek z Asyżu 
 

Najwyższy, chwalebny Boże,  
rozjaśnij ciemności mego serca  

i daj mi, Panie, 
 prawdziwą wiarę,  

niezachwianą nadzieję 
 i doskonałą miłość,  

zrozumienie i poznanie, 
 abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe 

posłannictwo. 
  

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który 
czynisz cuda .  

Ty jesteś wielki, Ty jesteś mocny,  
Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,  
Ty jesteś Królem wszechmogącym,  
Ojcze święty, Królu nieba i ziemi.  

Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami ,  
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,  

Pan Bóg żywy i prawdziwy. 
Ty jesteś miłością, kochaniem;  

Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś 
cierpliwością,  

Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością;  
Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem,  

Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,  
Ty jesteś sprawiedliwością,Ty jesteś łagodnością, 
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.  

Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością,  
Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą 

naszym;  
Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem.  

Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą,  
Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś całą słodyczą 

naszą,  
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:  

Wielkim i przedziwnym Panem,  
Bogiem wszechmogącym, 
 miłosiernym Zbawicielem.  

 

Litania do Św. Franciszka 

 
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj si ę nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Św. Mario Niepokalanie poczęta, - módl się za nami. 
Św. Franciszku Seraficki, 
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej, 
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, 
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, 
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, 
Św. Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony, 
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, 
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą, 
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, 
Św. Franciszku, miłośniku pokory, 
Św. Franciszku, wzorze pokuty, 
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, 
Św. Franciszku, miłośniku czystości, 
Św. Franciszku, dobrami świata rządzący, 
Św. Franciszku, patriarcho ubogich, 
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, 
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów, 
Św. Franciszku, bojowniku Chrystusowy, 
Św. Franciszku, pogromco szatana, 
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego, 
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej, 
Św. Franciszku, tarczo wojujących za prawdę, 
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata, 
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, 
Św. Franciszku, drogowskazie dla błądzących, 
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy, 
Św. Franciszku, dzielny orędowniku u Boga, 
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  
Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.                                                             
Módlmy się. 
Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca świętego Franciszka Kościół 
Swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za jego 
przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze 
skierowali. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 

                                                                                                                                   
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.   

 

 

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 PROSZĘ,  

UWOLNIJ MNIE OD ZŁA, 

UZDRAWIAJ MOJE SERCE,UMYSŁ,CIAŁO, 

MOJĄ RODZINĘ. 

WSKRZEŚ MOJE DUCHOWE 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. 
 


