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Ref:

HYMN DO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Cichutko zaprasza Ciebie Bóg ,
I popatrz jak cierpiał tam wśród wzgórz.
On zbawić cię chce, Miłością się zwie.
Pan Jezus kocha Cię.

Przygotowanie darów:

1.Obrał cię Bóg już dzieciną,
Na znak Twej mocy i chwały.
Byś chwiejną nie giął się trzciną,
Lecz jak dąb wyrósł wspaniały.
Ref:

Pan Cię ukochał wybrał wśród wielu,
Módl się za nami Janie Chrzcicielu.
O Święty Janie Chrzcicielu.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA MEGO
1.Najświętsze Serce Jezusa mego.
Pod Twą opieką nic się nie trwożę.
Ty mnie ochraniasz ode złego,
Najświętsze Serce Boże.
Ref:

2.Tyś ścieżki równał przed Panem,
Tyś drogę Jemu prostował.
Łaski niezmierne Ci dane,
Proroczy wielki dar słowa.
Ref:

Powitanie:

PRZYCHODZI KAPŁAN WYBRANY

Chrystus z rąk Twoich przyjął chrztu znamię,
Boga Chrzcicielu módl się za nami
O Święty Janie Chrzcicielu

2.Serce Jezusa panuj nam wszędzie,
Po trudnych ścieżkach prowadź do nieba.
Niech każde serce wiernym Ci będzie,
I służy tak jak trzeba.
Ref:

Ref:

Przychodzi kapłan wybrany, upodobał go sobie Bóg,
By zawsze był mu oddany, i z prawości nie zbaczał dróg.
Spełniając swe przyrzeczenia, niepojęte sam sprawił Pan,
Że wzrasta przez wyniesienie, pośród ludu jak zboża łan.

3.Umiałeś wiernie trwać w wierze,
I brać ją mężnie w obronę.
I życie oddać w ofierze,
Za prawdy ludziom głoszone.
Ref:

1.
Udzielił
mu
błogosławieństwa
wszystkich pokoleń i umocnił swoje przymierze.

Naucz nas zawsze bronić swej wiary,
Uproś na ducha szczerej ofiary.
O Święty Janie Chrzcicielu

Przychodzi kapłan wybrany...

1.Zbawienie przyszło przez Krzyż,
Ogromna to tajemnica,
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

Msza Święta: Pieśń na wejście:

GETSEMANI
wieków.
Ref:

2. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki
Amen

Przychodzi kapłan wybrany...

K. - Boże Obrońco nasz, zachowaj sługę swego
W. - Który w Tobie pokłada nadzieję
K. - Okaż mu Panie pomoc swoją
W. - I broń od złego
K. - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W. - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

1.Spójrz tam w górze w oddaleniu
Jakaś postać chyli się.
W tak żałosnym rozmodleniu,
Klęczy Jezus Boży Syn.
Cichutko śpi Getsemani sad,
Lecz ciszę przerywa raz po raz.
Westchnienie i ból, bo straszny ten bój,
Przeżywa Jezus mój.
2.Jakże ciężką walkę stoczył
Wolę Ojca przyjął sam.
Tam na wzgórzu na Golgocie.
On wykonał Boży plan.
Ref:
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Z Twojego serca...

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

Ref:
Ref:

Z Twojego Serca, o Jezu mój
Zaczerpnę siły na życia znój.
Chciej tylko słyszeć, Twych dzieci głos,
I weź w swe ręce , Panie nasz los.

Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
W kolejny już wiek.

2.Codzienność wiedzie przez Krzyż
Większy im kochasz goręcej
Nie musisz ginąć już dziś
Lecz ukrzyżować swe serce
Ref: Jeżeli chcesz Mnie naśladować...
3.Każde spojrzenie na Krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.
Ref:

Jeżeli chcesz mnie naśladować...

Komunia św.:

Dziękczynienie:

Gorzkie Żale: Pieśń na wejście:

STARY KRZYŻ

O JEZU MÓJ

WITAJ MATKO UWIELBIONA

O Jezu mój, o Zbawco mój,
Tyś bardzo cierpieć musiał
Gdyś klęczał tam, w Ogrójcu sam
I krwawy pot wylewał.

1.Witaj Matko uwielbiona,
Żalem serdecznym zraniona,
Gdy Symeon sprawiedliwy,
Przepowiedział miecz straszliwy.

1.Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary Krzyż ongiś stał,
Symbol hańby cierpienia i mąk,
Lecz ja kocham ten Krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.
Ref:

O jak cenię ja stary ten Krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dar.
Lgnę do niego a w niebie ten Krzyż,
Na koronę zamieni mi Pan.

2.Ale stary ten Krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieś na Golgotę ten Krzyż

O Jezu nasz, o Zbawco nasz
O ratuj nas przy śmierci
Przyciągnij nas, gdy przyjdzie czas
Do wiekuistej chwały.
Zakończenie:

1.Jeszcze raz pozdrowić muszę
Jezu mój i błagam Cię
U Twych stóp ukoić duszę,
Potem stąd oddalić się

3.Jeszcześ większą boleść miała
Gdyś ze Synem się żegnała,
Kiedy szedł na mękę srogą,
I miał przelać Krew swą drogą.

PAN SZCZĘŚCIEM MYM

3.Każda serca mego rana,
Wszelka radość duszy mej
Każda boleść mi zadana
Znakiem jest miłości Twej

On szczęściem mym i mą pieśnią,
On Panem Bogiem mym,
Jezu do końca życia
Ja pragnę pozostać Twym.

2.Gdy nadejdzie mój Zbawca w obłokach <mężczyźni>
Z wielką czcią wśród anielskich pień. <wszyscy>
Wtedy przyjmie mnie chętnie do siebie <kobiety>
Jak cudowny będzie to dzień. <wszyscy>

2.Miecz ten wbił Ci się do serca,
Gdy ów okrutny morderca
Zabić chciał Synaczka Twego
Lecz Bóg nie dopuścił Tego.
Ref: O Maryjo, o Maryjo...

2.Muszę z serca złożyć dzięki,
Dziś za dobrodziejstwa Twe
Za te łaski ci z Twej ręki
Spłynęły na życie me

Ref:

O Maryjo, o Maryjo, jak wielka Twa żałość była.

JESZCZE RAZ POZDROWIĆ MUSZĘ

3.Krwią zbroczony ten Krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród plam krwawych lśni.
To na Krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł,
Aby wieczne zbawienie dać ci.

1.Gdy w ciemnościach bez Pana chodziłem
<mężczyźni>
Usłyszałem Jego głos. <wszyscy>
Gdy bez niego przez życie kroczyłem
<kobiety>
Zbawca lepszy obiecał mi los. <wszyscy>

Ref:

Ref: O Maryjo, O Maryjo...

4. Czy zabierzesz co czy dajesz
zawsze Ojcem jesteś mi
Duszy się pokarmem stajesz
a ja przykrość sprawiam Ci

Zakończenie:

KOCHANA MATKO
1. Kochana Matko, smutna nowina,
Bo już postradasz swojego Syna,
Pożegnać Cię muszę, pierwej nim się ruszę
Stąd na męki i na katusze.
2. Zstąpiłem z nieba, dla tej przyczyny
Bym dług wypłacił za ludzkie winy
Tyś dla tego dzieła, mnie Matko zrodziła
Abyś na zbawienie patrzyła.

5.Przebacz mi i służbę Swoją,
Dziś mnie znowu przyjąć chciej
Duszę zrób własnością Twoją,
Jezu nie odpychaj jej.

Opracował: Golus Dominik
Luty 2013

Ref: On szczęściem mym...
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