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EUCHARYSTIA 
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie Dzieciąteczku 

na lirze. /x2 

         Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi. /x2    
2. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże!  
3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni nie słyszeli, jak żywi.  
4.Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię?  
5.Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają.  
2. Gdy się Chrystus rodzi, I na świat przychodzi,      

Ciemna noc w jasności, Promienistej brodzi. 
     Ref: Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują;    
            Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo! 

2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,  
Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli. 

      Ref: Bo się narodził Zbawiciel Wszego świata Odkupiciel, 

             Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo! 
3. O niebieskie Duchy I posłowie nieba, 
Powiedzcie wyraźnie Co nam czynić trzeba, 
       Ref: Bo my nic nie rozumiemy, ledwo od strachu żyjemy 
               Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo! 
4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone 
W pieluszki powite, w żłobie położone, 
       Ref: Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski. 
               Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo! 
3. Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie  

i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.  
      Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,  
      by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. /x2 
2. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona  
i podać z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.  
      Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić  
      i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. /x2 
3. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka,  
dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka.  
      A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?  
      Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy! 
4. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulaj ulubione me pieścidełko.     
Ref: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. / x2  
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem 
usteczki, 
 Ref: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. / x2 
3. Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku, Lulajże, wdzięczniuchny świata 
kwiateczku. 
 Ref: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. / x2 
4. Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko, Lulaj, najśliczniejsze świata 
słoneczko. 
5.(ś. 512) O cuda, cuda dzisiaj niepojęte: - Cóż Ci się Jezu spodobało 

we mnie?  Żeś z tronu chwały zszedł  /x 2  w mej duszy ciernie.  
Ref:   Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje.  
On jest mój, a ja Jego, wyłącznie – jedynie. 

          Serce Jezusa w moim sercu bije.   
          Krew Przenajświętsza   w moich - żyłach płynie.          
6.Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki  

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego /x2 
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony /x2 
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie 
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy /x2 
4.Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki 
człowiekiem /x2               

ADORACJA 
7.(ś. 575) Oto Mesjasz, oto nasz Król, oto Jezus - 

przychodzi tu. 
8. (ś. 10) 10. O piękności niestworzona, kto Ciebie raz 
poznał, ten nic innego kochać nie może. Czuję, że tonę w 
Tobie jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie.  
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie która by nie 
płonęła miłością ku Tobie, Miłosierdzie Boże. /3x 
9. Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki x2 

 Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty 
 Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być święty x2 
 Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie x2 

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
10.(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!  
11.(ś.458) Przyjdź, przyjdź Światłości serc!  

Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas!  
Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask!  
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź 
12.(ś.98) Spocznij na nas Duchu Pana  

Duchu mądrości i rozumu. 
Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy. 
13. (ś.550) Duchu Święty pouczaj mnie  
Duchu Święty poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą Duchu 
Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty. 

UWIELBIENIE 
14. On jest moim życiem, On jest moją siłą, 

On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan / x2 
     Wielbić Cię chcę życiem mym 
     Wielbić Cię chcę pieśnią mą 
      Ze wszystkich mych sił, uwielbiać Cię chcę 
      Moja nadzieja to TY. 

15.(ś.466) W Tobie jest Światło – każdy mrok rozjaśni!  

W Tobie jest Życie – ono śmierć zwycięża!  
Ufam Tobie – miłosierny Jezu, wybaw nas! 
16.(ś.480) Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, 

króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy,  
Miłości, Mądrości Swej. 
17.(ś. 529) Chwalę Cię Jezu! /x4 
1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,   
    co Bóg przygotował dla nas. / x 2    
      Dla tych, którzy kochają,     
      dla tych, którzy wzywają (Imienia Pana) 
      Dla tych, którzy uwierzą,        
      dla tych, którzy chwalą Imię Twoje Panie. 
18. (ś.38) Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 

Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi 
mnie 
19. Jezus jest Panem Życiem moim i zmartwychwstaniem   

  Więc gram, śpiewam, raduję się  Niech Ojciec usłyszy mnie.  
Jezus jest Panem  Życiem naszym i zmartwychwstaniem      
Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz Niech Ojciec usłyszy nas. 
20.Ziemia,którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką.  

Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa. 
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, 
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie! 
Ref.: Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę 
i nic już nie zamknie mi ust! żaden mur i żadna ściana, 
największa nawet tama, już nie, nie zatrzyma mnie już! 
2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia! 
Żaden Goliat nie może z nim równać się! 
Ref.: Będę tańczył przed Twoim tronem 
i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust! 
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, 
już nie, nie zatrzyma mnie już! 

21. (ś. 44) Jezus, mą Miłością jest,  

Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię  
22. (ś. 751) Święta Maryjo  - Matko Boża  
módl się za nami, za nami grzesznymi.    
i prowadź nas do Nieba.      x 2          

23. (ś.26) Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
24. (ś. 645) Maryjo Matko, Królowo naszych serc  

Okryj nas Twym płaszczem Ukryj w Twym sercu  
Prowadź do Jezusa Wspieraj swą Miłością  
Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię /x2 
25. (ś. 21) Panie, spraw by moje serce stało się sercem 
Twoim. Bym był cichy i pokorny jak TY, abym znalazł ukojenie 
dla duszy mojej. 
26. (ś. 57) Święte Imię - Jezus Jest na ustach mych 

 i w sercu mym.  W mocy Ducha uwielbiam Cię. Nie ma  
w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom  Innego 
Imienia, w Nim zbawienie jest. 



 

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA 

ur. 25 sierpnia 1905 – zm. 5 października 1938  
Apostołka Bożego Miłosierdzia  

------------- 
Powiedz, córko Moja,  

że jestem miłością i miłosierdziem samym.  
 

Sekretarko Mojego miłosierdzia – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny –
 pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest 

dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965). 
 Niech pozna cała ludzkość  

niezgłębione miłosierdzie Moje. 
Jest to  znak na  czasy  ostateczne,  

po  nim nadejdzie  dzień sprawiedliwy (Dz. 848). 
 Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na 

oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi 
miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 

1146).  
 

Każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich  
na sobie ,  ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę 

je wysławić. 
Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i  duszy mojej  

jako pieczęć,  a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. 
Wysławianie Twego miłosierdzia jest zadaniem wyłącznym życia 

mojego (Dz. 1242).  
 

Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby 
miała więcej grzechów,  

niż piasku na ziemi, utonie wszystko  
w otchłani miłosierdzia Mojego. (Dz 1059) 

Mów światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. 
Palą Mnie płomienie miłosierdzia, 

pragnę je wylewać na dusze ludzkie. 
O jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. 

(...)Powiedz zbolałej ludzkości, 
niech się przytuli do miłosiernego Serca Mojego 

a Ja ich napełnię pokojem. 
 

 
 

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia 
szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki 

moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w 
Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina 
wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci 
wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie 
odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę 

Moją....(Dz 1320)  
 
 

Jezu mój, nadziejo moja jedyna,dziękuje Ci  
za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. 

Tą księgą jest Męka Twoja dla mnie z miłości podjęta.  
Z tej Księgi nauczyłam się jak kochać Boga i dusze.  

W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. 
O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim 

męczeństwie miłości. O, jak wielki jest ogień najczystszej 
miłości, który płonie w Twym Najświętszym Sercu. 
Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość Serca 

Jezusowego. (Dz 304) 
 

Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej 
[duszy] udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne 

zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko 
ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. 

Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym 
zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą.(Dz. 1107) 

 
 
 

I dał mi Bóg poznać jedną jedyną rzecz,  
która ma w oczach Jego nieskończoną wartość,  

a ta jest miłość Boża, miłość, miłość i jeszcze raz miłość  
i z jednym aktem czystej miłości Bożej, nie może iść nic w 

porównanie. O, jakimi niepojętymi względami Bóg  
darzy duszę, która Go szczerze miłuje. 

O, szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego 
szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne.  

Ten Wielki Majestat Boży, który głębiej poznałam, 
który wielbią duchy niebieskie, według stopnia łaski i 

hierarchii na które się dzielą, widząc tę potęgę i wielkość 
Boga, dusza moja nie została przerażona grozą, ani 

lękiem, nie, nie - wcale nie. Dusza moja została napełniona 
pokojem i miłością i im więcej poznaję wielkość Boga, tym 
więcej się cieszę, że takim On jest. I cieszę się niezmiernie 
Jego wielkością, i cieszę się, że jestem taka maleńka, bo 
dlatego, że jestem mała nosi mnie na ręku Swym i trzyma 

mnie przy Sercu Swoim.(Dz 777-778-779) 
 

 
 

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 
 

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. 

 

 

http://www.mimj.pl/

