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ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ 

Duchu Święty przyjdź    /x4 

Niech wiara zagości, 

Niech nadzieja zagości, 

Niech miłość zagości w nas. /2x 

 

SEKWENCJA 

1.Przybądź Duchu Święty,  

ześlij z nieba wzięty  

światła Twego strumień.  

Przyjdź, ojcze ubogich,  

Przyjdź dawco łask mnogich  

Przyjdź światłości strumień.  

2.O najmilszy z gości,  

słodka serc radości,  

słodkie orzeźwienie.  

W pracy Tyś ochłodą  

W skwarze żywą wodą,  

W płaczu utuleniem.  

3.Światłości najświętsza,  

serc wierzących wnętrza,  

poddaj swej potędze.  

Bez Twojego tchnienia,  

Cóż jest wśród stworzenia  

Jeno cierń i nędze.  

4.Obmyj, co nie święte,  

oschłym wlej zachętę,  

ulecz serca ranę.  

Nagnij, co jest harde,  

Rozgrzej serca twarde,  

Prowadź zabłąkane.  

5.Daj Twoim wierzącym,  

Tobie ufającym,  

siedmiorakie dary.  

Daj zasługę męstwa,  

Daj wieniec zwycięstwa,  

Daj szczęścia bez miary. 

OFIAROWANIE DARÓW 

 

Ref.: Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

 

1. O dniu radosny, pełen chwał 

Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, 

Nam z martwych wstania przykład dał. 

Alleluja! 

Ref.: 

2. W ten święty łask i chwały dzień 

Niech płynie zew radosnych pień 

Iż serca ujrzą chwały cień. 

Alleluja! 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

 

Jego miłość zakrywa grzech 

Ona nie pamięta złego 

Jego krew, największy dar dla każdego 

Jego imię, potężna moc 

Jezus drogą, prawdą, życiem 

Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel 

Bóg w łasce swej do nas zniżył się 

Pozostawił chwałę nieba 

Jezus wycierpiał każdy trud 

Żebyś żył i już się nie bał 

Jego miłość zakrywa grzech 

Ona nie pamięta złego 

Jego krew, największy dar dla każdego 

Jego imię, potężna moc 

Jezus drogą, prawdą, życiem 

Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel 

Bóg w łasce swej do nas zniżył się 

Pozostawił chwałę nieba 

Jezus wycierpiał każdy… 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Nie mądrość świata tego 

Lecz Pana ukrzyżowanego 

Głosimy aż przyjdzie znów /2x 

 

Bo Chrystus Jezus skałą serca mego 

Odsunął kamień, serce z ciała dał mi swego 

By nas na nowo zrodzić, wstąpił w niebo 

Aby świętego Ducha zesłać nam, dlatego... 

 

Nie mądrość świata tego 

Lecz Pana ukrzyżowanego 

Głosimy aż przyjdzie znów /2x 

 

Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie 

Zrodzeni w ogniu z Ducha życiem rozgłaszajcie 

Że tego któregośmy krzyżowali 

Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął 

stąd 

 

Nie mądrość świata tego 

Lecz Pana ukrzyżowanego 

Głosimy aż przyjdzie znów /2x 

 

Idźcie i głoście Syna Boga Panem 

Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane 

W Jego miłości wszystkich zanurzajcie 

Królestwa Jego, niechaj przyjdzie, przyzywajcie! 

 

Nie mądrość świata tego 

Lecz Pana ukrzyżowanego 

Głosimy aż przyjdzie znów /3x  

 


