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Twoja cześć chwała 

1. Twoja cześć, chwała, * nasz wieczny Panie, 

* na wieczne czasy * niech nie ustanie. 

2. Tobie dziś dajem * z rzeszą tych ludzi * 

pokłon i pienie, * my, Twoi słudzy. 

3. Dziękując wielce * Twej wielmożności * za 

ten dar zacny * Twej wszechmocności. 

4. Żeś się darował * nam, nic niegodnym, * 

w tym Sakramencie, * nam tu przytomnym. 

5. Raczyłeś zostać * w takiej postaci, * nie 

szczędząc siebie, * dla nas, swych braci. 

6. Przyszedłszy na świat, * Pan wiecznej 

chwały, * zaznałeś wiele * nędzy niemałej. 

7. Dałeś się potem * z wielkiej miłości * na 

męki srogie, * bez wszej litości. 

8. Dałeś swe Ciało * by krzyżowano, * i Krew 

najświętszą, * by j ą przelano. 

9. Wstępując zasię * do chwały wiecznej, * 

zostawiłeś nam * ten to dar zacny. 

10. Na co my patrząc * w tym Sakramencie, 

* słowu Twojemu * wierzymy święcie. 

11. Tobie my, Boże, * teraz śpiewamy, * 

przed Twą światłością * kornie padamy. 

12. Użycz nam łaski, * wszechmocny Boże! * 

Bez Twej pomocy * człek nic nie może. 

 

 

Ołtarz I 

K: Kielich przymierza to Krew Zbawiciela 

W: Kielich przymierza to Krew Zbawiciela 

 

K: Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych* 

przez Krew wszedł do Miejsca Świętego 

W: Kielich przymierza to Krew Zbawiciela 

 

K: Jezus złożył Bogu samego siebie jako 

nieskalaną ofiarę, * Jego Krew oczyszcza 

nasze sumienia 

W: Kielich przymierza to Krew Zbawiciela 

*** 

K: Ty jesteś Kapłanem na wieki 

W: Na wzór Melchizedeka 

 

Zróbcie mu miejsce 

 

1. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,     
Pod przymiotami ukryty chleba,                   
Zagrody nasze widzieć przychodzi,             
I jak się dzieciom Jego powodzi.                
 
2. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, 
Przed twoim Bogiem zginaj kolana! 
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem: 
On twoim Ojcem, On przyjacielem. 
 
3. Nie dosyć było to dla człowieka,          
Że na ołtarzu co dzień go czeka:                  
Sam ludu swego odwiedza ściany, 
Bo pragnie bawić między ziemiany.              
 
4. Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, 
Którędy Pańskie iść będą nogi! 
I okrzyknijcie na wszystkie strony: 
"Pośrod nas idzie błogosławiony". 
5. Straż przy Nim czynią Anieli 

możni,           
Nie przystępujcie blisko, bezbożni.           
Obyście kiedyś i wy poznali,                        
Jakiegośmy to Pana dostali.                         
 
6. On winy nasze przebaczać lubi, 
Jego się wsparciem nasz naród chlubi. 
W domu i w polu daje nam dary, 
Serc tylko naszych żąda ofiary. 

*** 

Chwała i dziękczynienie 
 

Chwała i dziękczynienie 
Bądź w każdym momencie 
Jezusowi w Najświętszym 

Boskim Sakramecie. 
Ile minut w godzinie, 

A godzin w wieczności, 
Tyle kroć bądź pochwalon, 

Jezu, ma miłości. 
 

Ołtarz II 

 

K: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył 

W: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył 

 

K: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, * 

a Krew moja jest prawdziwym napojem. 

W: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył 

 

K: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

trwa we Mnie a Ja w nim jestem 

W: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył 

*** 

K: Pan dał pożywienie swoim czcicielom 

W: Aby uwiecznić pamięć swoich cudów. 
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Bądźże pozdrowiona 

1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, 

W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! 

 

Ref.:  

Witaj Jezu, Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi! 

 

2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność, anielska cnota. 

 

3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, 

Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży! 

 

4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie! 

 

5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico! 

Serce Przenajświętsze, łaski świątnico! 

 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, 

przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. 

 

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! 

Broń nas przed doczesną i wieczną karą! 

 

Jezu miłości Twej 

1. Jezu miłości Twej,  

Ukryty w Hostii tej, wielbimy cud; 

Żeś się pokarmem stał, żeś nam Swe Serce 

dał, 

Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud. 

2. Dla biednych stworzeń Twych, 

Co ostrzem grzechów swych, zraniły Cię, 

Włócznią, co w boku tkwi, otwierasz serca 

drzwi, 

By w Twojej Boskiej Krwi, obmyły się. 

3. I w Boskim Sercu tam, 

Schronienie dajesz nam, o, Jezu mój! 

Aby nas żądłem swym, wróg nasz nie 

dotknął w Nim, 

By się przed piekła złem, lud ukrył Twój. 

Twemu sercu cześć składamy 

1. Twemu Sercu cześć składamy,  

OJezu nasz, o Jezu; 

Twej litości przyzywamy, 

O Zbawicielu drogi. 

Chwała niech będzie zawsze i wszędzie, 

Twemu Sercu, o mój Jezu. 

2. Serce to nam otworzone, 

O Jezu nasz, o Jezu; 

Włócznią na krzyżu zranione, 

O Zbawicielu drogi. 

Chwała... 

3. Gdy nas ciśnie utrapienie, 

O Jezu nasz, o Jezu; 

W Nim ucieczka, w Nim schronienie, 

O Zbawicielu drogi. 

Chwała... 

 Ołtarz III 

K: Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki 

W: Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki 

 

K: Ja jestem chlebem żywym który zstąpił z 

nieba, jeśli kto ten chleb spożywa będzie żył 

na wieki 

W: Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki 

 

K: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym 

W: Kto ten chleb spożywa będzie żył na wieki 

*** 

K: Oto chleb żywy który zstąpił z nieba 

W: Kto go pożywa będzie żył na wieki 
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Litania do NMP 

 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad 
nami. 
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad 
nami. 

 
Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 
Matko łaski Bożej, 
Matko nieskalana, 
Matko najczystsza, 
Matko dziewicza, 
Matko nienaruszona, 
Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 
Matko dobrej rady, 
Matko Stworzyciela, 
Matko Zbawiciela, 
Matko Kościoła, 
Panno roztropna, 
Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 
Panno można, 
Panno łaskawa, 
Panno wierna, 

Zwierciadło sprawiedliwości, 
Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przybytku chwalebny, 
Przybytku sławny pobożności, 
Różo duchowa, 
Wieżo Dawidowa, 
Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 

Królowo Aniołów, 
Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic 
Królowo Wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo Różańca świętego, 
Królowo Rodzin, 
Królowo pokoju, 

Królowo Polski, 
Królowo świata.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami. 
 
Antyfona 

 
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta 

Boża Rodzicielko,  
naszymi prośbami racz nie gardzić w 
potrzebach naszych,   
ale od wszelakich złych przygód racz nas 
zawsze wybawiać,  
Panno chwalebna i błogosławiona. O 
Pani nasza, Orędowniczko nasza,  

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 

nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,  
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 
Synowi nas oddawaj. 
 
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych. 

 

Jezusa ukrytego 

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie 
czcić. 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. 
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. 
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu. 
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, 
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus 
mój. 

2. Tu Mu ciągle hosanna śpiewa anielski chór, 
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych 
wzór. 

Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są. 
Niechże z Nim przebywanie będzie radością 
mą. 
On wie, co udręczenie, On zna, co smutku 
łzy. 
Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu 
drży. 
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Ołtarz IV 

K: Spraw to Ojcze abyśmy byli jedno 

W: Spraw to Ojcze abyśmy byli jedno 

 

K: Kielich który błogosławiony, jest udziałem 

we Krwi Chrystusa. Chleb który łamiemy jest 

udziałem w Ciele Chrystusa 

W: Spraw to Ojcze abyśmy byli jedno 

 

K: Ponieważ jeden jest chleb, przeto 

tworzymy jedno ciało, Wszyscy bowiem 

bierzemy z tego samego chleba 

W: Spraw to Ojcze abyśmy byli jedno 

*** 

K: Kielich zbawienia podniosę 

W: I wezwę imienia Pańskiego 

Te deum 

1. Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

 

2. Tobie wszyscy Aniołowie, 

Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie, 

ślą wieczystej pieśni głosy. 

 

3. Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, 

Majestatu Twojej sławy. 

 

4. Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały. 

5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

 

6. Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna Słowo wiekuiste, 

Z Duchem wszechświat wielbi cały, 

Królem chwały Tyś, o Chryste. 

 

7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem. 

 

8. Tyś pokruszył śmierci wrota; 

starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota, 

otworzyłeś wiernym sobie. 

 

9. Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

 

10. Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 

Drogiej swojej Krwi strugami. 

 

11. Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje. 

 

12. Rządź je, broń po wszystkie lata, 

prowadź w niebios błogie bramy, 

My w dzień każdy, Władco co świata, 

Imię Twoje wysławiamy. 

 

13. Po wiek wieków nie ustanie, 

Pieśni, co sławi Twoje czyny, 

O w dniu onym racz nas Panie 

od wszelakiej ustrzec winy. 

 

14. Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

Nie zawstydzę się na wieki. 


