
Pieśni 21 czerwca 

Pod Twą obronę 
1.Pod Twą obronę, Ojcze na niebie Grono Twych dzieci 

swój powierza los  

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie I broń od zguby, 

gdy zagraża cios  

 

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale Gdy Ty Twe dzieci 

w Swej opiece masz Wznosimy modły dziś ku Twej chwale 

Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 

 

 

Czego chcesz od nas Panie 
1.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. 

 

2.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. 

 

3.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! 
 

 

 

 



Wszystko Tobie oddać pragnę 
1. Wszystko Tobie oddać pragnę     

i dla Ciebie tylko żyć!            

Chcę Cię Jezu kochać wiernie       

dzieckiem Twoim zawsze być!        

 

Ref.:  

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! 

/x2  

 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę 

od najmłodszych moich lat. 

Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 

pokusami swymi świat.  

 

Ref.: Serce moje weź 

 

3. Wszystko Tobie oddać pragnę, 

w duszy czuję święty żar. 

To Ty dajesz dziecku swemu 
Twojej łaski Boży dar.  

 

Coż Ci, Jezu damy 
 

1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie 

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

   

 

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam 

Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam. 

  

 

2. W serca Twego ranie o serc naszych Królu 

Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu. 

Ref: 

 

3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe 

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 

Ref: 



Weź w swą opiekę  
1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, 

Panno Najświętsza, Niepokalana! 

Niechaj miłością każdy przejęty 

Czci w nim Jezusa, naszego Pana. (2x) 

  

2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego 

Od nieprzyjaciół zasadzki chroni, 

Niech się do Pana modli za niego, 

Od złej przygody niechaj go broni. (2x) 

  

3. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny 

Tobie, Maryjo, dziś polecamy. 

Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, 

Którego przez Twe Serce błagamy! (2x) 

 


