
Pieśni 7 czerwca 

Kiedy ranne wstają zorze 
Kiedy ranne wstają zorze, 

Tobie ziemia, Tobie morze. 

Tobie śpiewa żywioł wszelki 

bądź pochwalon Boże wielki. 

 

A człowiek, który bez miary 

obsypany Twymi dary, 

Coś go stworzył i ocalił, 

a czemuż by Cię nie chwalił. 

 

Ledwie oczy przetrzeć zdołam, 

wnet do mego Pana wołam, 

Do mego Boga na niebie 

i szukam Go koło siebie. 

 

Wielu snem śmierci popadło, 

co się wczoraj spać pokładło, 

My się jeszcze obudzili, 

byśmy Cię, Boże chwalili. 

 

Boże w Trójcy niepojęty, 

Ojcze, Synu, Duchu Święty, 

Tobie chwałę oddajemy, 

Byś nas poświęcił, prosimy. 

Przez chrztu świetego wielki dar 
1.Przez chrztu świętego wielki dar, 

O, Chryste, z Twej hojności, 

Twym dzieciom wiary dałeś skarb, 

Nadziei i miłości. 

 

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć 

Pragniemy z serc gorących nieść. 

Strzec wiary ślubujemy, 

W niej żyć, umierać chcemy. 

 

2.Z wyznawców Twoich wiernych rzesz 

Swój Kościół tworzysz w świecie. 

W Ojczyźnie naszej władasz też 

Przez długie tysiąclecie. 

 

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć 

Pragniemy z serc gorących nieść. 

Strzec wiary ślubujemy, 

W niej żyć, umierać chcemy 

 

 

 



Panie dobry jak chleb 
Ref.: Panie dobry jak chleb, 

bądź uwielbiony od swego Kościoła,   

bo Tyś do końca nas umiłował, 

do końca nas umiłował. 

 

1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

byśmy do nieba w drodze nie ustali. 

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ref.  

 

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Ref. 

 

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. Ref. 

 

Pobłogosław Jezu drogi 
 
1. Pobłogosław Jezu Drogi 

Tym, co serce Twe kochają 

Niechaj skarb ten cenny, drogi 

Na wiek wieków posiadają. 

 

2. Za Twe łaski dziękujemy, 

Które serce Twoje dało; 

W dani dusze Ci niesiemy, 

By nas serce Twe kochało. 

 

3. Trzykroć święte serce Boga, 

Tobie śpiewa niebo całe, 

Ciebie wielbi Matka droga, 

Tobie lud Twój składa chwałę. 

 

Święty, święty 
1. Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty 

Pan Bóg Zastępów. 

Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą 

Święty, Święty, Święty, Święty! 

 

2. Dobry Ojcze, Dobry Ojcze, 

Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, Dobry Ojcze. 

Dziśś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą 

Dobry Ojcze, Dobry Ojcze. 

 

3. Drogi Jezu, Drogi Jezu, 

Swoją Krwią nas odkupiłeś, Drogi Jezu. 



Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą, 

Drogi Jezu, Drogi Jezu. 

 

4. Duchu Święty, Duchu Święty, 

Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty. 

Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą. 

Duchu Święty, Duchu Święty. 

 

5. Alleluja , alleluja 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą 

Alleluja, alleluja.  

 


