
1. PIEŚŃ NA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA 
 

MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ 
 
Ref.: Matko, która nas znasz, 
         z dziećmi Twymi bądź, 
         na drogach nam nadzieją świeć, 
         z Synem Twym z nami idź! 
 
1. Z wszystkich niewiast wybrana - 
przyjdź i drogę wskaż! 
Córko ludu Bożego, 
do Syna Twego nas prowadź. 
Służebnico pokorna, 
pokój światu daj. 
 
2. Królowo ognisk rodzinnych, 
Dziewico, wzorze prostoty, 
Oblubienico cieśli. 
 

2. PIEŚŃ NA PROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ 
 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY 
 
Przyjdź Duchu Święty napełnij me serce miłością, 
Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją, Twoją napełnij 
mądrością| 

 
 
 

3. PIEŚŃ NA PROCESJĘ Z DARAMI 
 

NIE MAM NIC CO MÓGŁBYM TOBIE DAĆ 
 
Nie mam nic co mógłbym tobie dać 
i nie wiem jak iść, żeby już nie gubić się. /x2 
Więc serce swe oddaję Ci,  
nie pragnę nic tylko łaski. 
Więc serce swe oddaję Ci,  
nie pragnę nic tylko łaski Twej. /x2 
Miłością Swą zatrzymaj czas, 
niech będzie tak  
byśmy mogli trwać. 
W nadziei, że Ty jesteś tu 
przychodzisz by nam dodać sił. 
 

4. PIEŚŃ NA KOMUNIĘ 
 

OTO SĄ BARANKI MŁODE 
 
Ref.: Oto są baranki młode, 
         oto ci, co zawołali alleluja! 
         Dopiero przyszli do zdrojów, 
         światłością się napełnili,   
         Alleluja, alleluja! 
  
1. Na Baranka Pańskich godach, 
    W szat świątecznych czystej bieli,   
    Po krwawego morza wodach 
    Nieśmy Panu pieśń weseli. 



5. PIEŚŃ NA UWIELBIENIE 
 
PANIE MÓJ (SERCE O TYM WIE) 
 
Panie mój,      
tak czekałem na tę chwilę,    
wyglądałem Twojej łaski,     
tak tęskniłem za spotkaniem tym.    
By dotykać Twej miłości.      
by dotykać Twego nieba.   
Serce o tym wie,      
Ty przemieniasz mnie,      
dziś zanurzam się,      
w miłosierdziu Twym.     
Alleluja alleluja alleluja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PIEŚŃ NA WYJŚCIE 
 

DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM 
 
Ref.: Dzielmy się wiarą jak chlebem, 
         dajmy świadectwo nadziei. 
         Bóg ofiarował nam siebie 
         i my mamy się Nim z ludźmi dzielić. 
 
1.Chleba tego nie zabraknie 
   rozmnoży się podczas łamania. 
   Potrzeba tylko rąk naszych 
   i gotowości dawania. 
 
2.Nikt nie zapala lampy, 
   By potem ją schować pod korcem. 
   Skoro nas Bóg światłem natchnął 
   trzeba z tym światłem iść w drogę. 
 
3.Odrzućmy zwątpienie i trwogę  
    I choć świat się śmieje z proroków 
    Musimy świadczyć odważnie 
    W służbie ludziom i Bogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


