
Pieśni 5 lipca 

Abba Ojcze 
1.Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 
 
2. Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie: 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

 

Liczę na Ciebie Ojcze 

  

Ref: Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.   Liczę na Ciebie, Ojcze, na 

Twą Ojcowską dłoń.Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień.Liczę na 

Ciebie, ufam Tobie.I nie zawiodę się.Liczę na Ciebie, ufam Tobie.I nie zawiodę 

się. 

1. Zbyt dobrze wiem kim jestem, Pyłkiem i liściem na wietrze.I wiem, kim 

jesteś Ty, wielki Boże,Więc wołam w dzień i w noc. 

Ref. 

2. Będziemy zawsze razem, Będziemy zawsze blisko,Z Tobą, mój Panie, osiągnę 

wszystkoZdobędę cały świat. 

Ref. 

 

 

 
 

 

 



 

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. 
 
4.Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał, 
a w znaku Chleba z nami pozostałeś 
i dla nas zawsze masz otwarte Serce, 
bo Ty do końca nas umiłowałeś. Ref. 
 

 

Niech będzie chwała 

 

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, 
chwała i cześć Jezusowi, 
chwała, niech będzie chwała,  
tak,Jemu chwała i cześć. 
 

 

 

 

 



 

 

Czarna Madonna 
1. Jest zakątek na tej ziemiGdzie powracać każdy chce, Gdzie króluje Jej 
Oblicze, Na Nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, Jakby chciała 
prosić cię,Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.  
 
Ref.: Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym dzieckiem być!O, pozwól, Czarna 
Madonno,W ramiona Twoje się skryć! 2x  
 
2. W Jej ramionach znajdziesz spokójI uchronisz się od zła,Bo dla wszystkich 
Swoich dzieciOna Serce czułe ma.I opieką cię otoczy, gdy Jej serce Oddasz 
swe,Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:  
 
Ref.: Madonno...  
 
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój,Gdzie się człowiek schronić ma, Gdzie ma 
pójść, jak nie do Matki, Która ukojenie da?Więc błagamy, o Madonno, Skieruj 
wzrok na dzieci sweI wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię. 
 

Ref.: Madonno... 
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