Śpiewniczek

O CUDA, CUDA dzisiaj niepojęte.
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie,
Żeś z tronu chwały zszedł w mojej duszy ciernie?
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Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje.
On jest mój, ja Jego wyłącznie, jedynie.
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie.
TYLKO W TWOIM MIŁOSIERDZIU
Panie mój, nadzieja ma.
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OTO JEST DZIEŃ, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w nim.

1
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CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

OTO BOŻY BARANEK swym Ciałem karmi nas.
Poi krwią pełną boskiej słodyczy.
Kto spożywa to Ciało i pije jego krew,
W domu ojca zamieszka na wieki.
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CHLEBIE NAJCICHSZY, otul mnie swym milczeniem.
ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.

Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem.
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata. Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.

Chlebie najcichszy, otul mnie…
A ułomki chleba, które zostaną
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.
KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO i krew moją pije.
Trwa we Mnie, a Ja w nim, będzie żył na wieki.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki.
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WITAJ POKARMIE, w którym niezmierzony
nieba i ziemie Twórca jest zamkniony.
Witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.
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Witaj Krynico wszystkiego dobrego,
gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności,
niesiesz godności.

Witaj z Niebiosów Manno padająca
rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca.
Wszystko na świecie, co jedno smakuje, w tym się najduje.
Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego:
kto Cię skosztuje, śmierci się nie boi, choć nad nim stoi.
Witaj jedyna serc ludzkich Radości,
witaj strapionych wszelka Łaskawości.
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, k'Tobie wołają.
NIEPOJĘTA BOŻA MIŁOŚĆ,
która ukochała nędznego grzesznika.
Więc uwielbiam tę Miłość,
więc uwielbiam, bo nigdy nie znika.
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Niepojęta Boża Miłość,
która miłosierna jest i łaskawa.
Bezmiar wszelkiej grzeszności,
miłosierdzia bezmiarem ogarnia.
Niepojęta Boża Miłość,
która w sakramentach najczulej przytula.
Wielbię ją w sakramentach!
Wierzę w taką, bo jest niepojęta.
Niepojęta Boża Miłość,
Niech się dzisiaj wszystko tą Miłością stanie!
Serce me przyjmij Panie,
Teraz i zawsze na wieki! Amen.
BOŻE MÓJ BOŻE szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą jak ziemia łaknąca wody.
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NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE TWOJE,
mój mały ukochany synu,
Jestem przy tobie Ja, Twoja Matka,
mój mały ukochany synu.
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Czy potrzebujesz czegokolwiek innego, synu mój?
Czy ty nie stoisz w moim cieniu?
Mój mały ukochany synu.
Czy to nie Ja jestem źródłem twej radości?
Mój mały ukochany synu.
Czy potrzebujesz czegokolwiek innego, synu mój?
Czyż w fałdach mego płaszcza nie jesteś ukryty?
Mój mały ukochany synu.
I w mych ramionach, które ciebie obejmują?
Mój mały ukochany synu.
Czy potrzebujesz czegokolwiek innego, synu mój?
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY
Napełnij me serce miłością.
Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją,
Twoją napełnij mądrością.
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NIECH OBLICZE TWE Panie mój
Zajaśnieje nad sługą Twym.
Niech przenika mnie Jego blask.
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W TOBIE JEST ŚWIATŁO, Każdy mrok rozjaśni.
W Tobie jest życie, Ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie, Miłosierny Jezu, wybaw nas.
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