Śpiewnik
Tymoteuszowy
zbiorek utworów

ks. Tymoteusza
– bpa Józefa Zawitkowskiego

zebrał i opracował Jakub Stachów

Ave Maryja, bądź pozdrowiona
do Matki Bożej Płaczącej z La Salette



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela


 


Ref.: Ave Maryja, bądź pozdrowiona,
Tylko już nie płacz, już nie płacz, Pani.
Broń nas od grzechów, pojednaj z Bogiem.
Módl się za nami, módl się za nami.
1. Przecież z radością biegłaś przez góry,
Aby zwiastować nam Zbawiciela.
Zadrżało dziecię w łonie Elżbiety,
Ty wyśpiewałaś pieśń dziękczynienia.
2. Wieśniaczko Boża, aż w Alpy biegłaś,
By dzieciom mówić o nawróceniu,
My z dolin ziemi wołamy: pomóż,
Pociesz nas, Matko, bo też płaczemy.
3. O, jaka śliczna jesteś, Maryjo,
Tylko już nie płacz, świat się odmieni,
Wrócą do Ojca wygnańcy Ewy,
Przecież Ty jesteś Pojednawczyni.
4. Zostaw nam uśmiech, Płacząca Pani.
Nasz Bóg jest Ojcem, Ojcem Miłości.
Ku górom z Tobą wznosimy ręce,
Ty obmyj ziemię łzami radości.

Bogu z Jego darów chleb niesiemy


         

 
Bogu z Jego da  rów chleb niesiemy
 
 


  



 

sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Refren:

 
 
czy



sty.



 

O  woc





zie  mi






Fine
 


 


Oj  cze wie
 ku

i  sty.

 







  

1. Zie  mia na  sza
chleb nam ro  dzi,
 
    
  
 



Ty go, Pa  nie,
wciąż roz  mna  żasz,
    
   

 
 

plon sto  kro  tny
mat  ki zie  mi
   
 



 
   
i

rąk

na 

przy  no  si  my

 szych

do

przyj  mij,

oł  ta  rza.





 Ref.:
   Bogu z Jego darów

chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych
przyjmij Ojcze wiekuisty.

1. Ziemia nasza chleb nam rodzi,
Ty go, Panie, wciąż rozmnażasz,
plon stokrotny matki ziemi
przynosi do ołtarza.
2. Spójrz na Kościół tu zebrany,
tylko Ty znasz naszą wiarę,
nasze myśli, serc pragnienia
dziś dajemy na ofiarę.
3. To, co mamy, kim jesteśmy,
nasze modły, samych siebie
i rąk naszych świętą pracę
przynosimy Ojcu w niebie.
4. Wszystko niechaj będzie święte,
chleb ofiarą niech się stanie.
Nasz słowa, myśli, życie,
i nas przemień, dobry Panie.

Bogurodzico  Polski Królowo
Hymn Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w Archidiecezji Łódzkiej - 2009/2010r.
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela


 

   
     

Bo  gu ro dzi  co __ Pol  ski Królo  wo,

 



  

  



Tyś peł ną łas  ki
Mat  ką Ko ścio  łą,







  
    

bądź pozdrowio  na,
bądź pochwalo  na

Fine


 





__
zaw  sze
z Two  im
Sy  nem!
 



 

    
  
1. A skąd  że nam to,
że Mat ka Pa  na
 


           
przy cho dzi do nas
peł  na zwias to  wań.







 
  

 

O  każ, że jes  teś
Mat  ką Zwy cię  ską,
 
 


           
Refren:

bo nam w tym świecie

żyć bardzo cięż  ko.





Ref.: Bogurodzico  Polski Królowo
Tyś pełną łaski  Matką Kościoła,
Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona.
Zawsze z Twoim Synem!
1. A skądże nam to, że Matka Pana
Przychodzi do nas, pełna zwiastowań.
Okaż, że jesteś Matką Zwycięską,
Bo nam w tym świecie żyć bardzo ciężko.
2. Tyś z bólem Serca szukała Syna,
Rodzinom naszym zaradź w potrzebie.
Młodzież i dzieci, te zagubione,
Troskliwa Matko, weź w swą obronę.
3. Nie odchodź od nas, nadziei Matko,
Póki sumienia w nas nie obudzisz.
Ojczyźnie wolnej, miastom i wioskom,
Daj rządy mądrych i dobrych ludzi.
4. Wtedy będziemy światu potrzebni,
Z wiarą tak mocną, co ludzi zmienia,
Ty zmiażdżysz głowę węża  szatana,
I nowe będą niebo i ziemia.

Boże łaskawy, pełen dobroci
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela


 

     
    
Bo  że łas ka  wy,
pe  łen do bro  ci,
 

     

Refren:

 








    



Wie  rzę Ci, Je  zu,
u  fam i ko  cham,
Fine
 





   



te  raz i
za  wsze, i
wszę  dzie.
 
 
     
    
1. O  każ, o Je  zu,
swo  ją po  tę  gę
 
 
      


przez do  broć i
zmi  ło  wa  nie,
 
 
    
     
bo  ga  ty



w Mi  ło

przez prze bacze  nie



Twój

 
 






 

i

sier  dzie!




spra wiedli wość



po  kój niech już na  sta  nie.

  Ref.:
 Boże
 łaskawy, pełen dobroci,

Bogaty w Miłosierdzie!
Wierzę Ci, Jezu, ufam i kocham,
Teraz i zawsze, i wszędzie.

1. Okaż, o Jezu, swoją potęgę
Przez dobroć i zmiłowanie,
Przez przebaczenie i sprawiedliwość
Twój pokój niech już nastanie.
2. Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,
Niech będą serdeczni ludzie,
Bo na ostatnie czasy nam dałeś
Łaskawe Twe Miłosierdzie.
3. Ufamy Tobie, Jezu, w promieniach
Świętego Chrztu, Eucharystii,
Więc obmyj ziemię i odmień ludzi,
Świat znowu stanie się czysty.
4. Poprzez Faustynę Ojcu Świętemu
Daj siłę, zdrowie  błagamy,
Polsce daj rządy mądre i dobre,
My, Jezu, Tobie ufamy.

Boże, którego nazywam Ojcem
pieśń na Rok Wiary - 2012/2013
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 
 


    
    
1. Bo  że, które  go
na  zywam Oj cem,
 
   
    
   
Ty, któ  ry jes  teś,
któ  ry przy  cho  dzisz,
 



 
    

 
Ty zaw  sze jes  teś
i wszę  dzie jes  teś,

    

           
znasz mo je myś  li
i mo je dro  gi.
Refren:   

             
I chociaż bu  rzą
się na  ro  dy,
       
   

  
chociaż
spis  ku  ją
znówbez  boż ni,





   

         
ja Bogu
u fam,
ja w Boga
  wierzę
    
   
    
  
kocham,
   i ca łym sercem szczerze Go


         
i całym sercem

kocham Go

szczerze.





 

1. Boże, którego nazywam Ojcem,
Ty, który jesteś, który przychodzisz,
Ty zawsze jesteś i wszędzie jesteś,
znasz moje myśli i moje drogi.
Ref.: I chociaż burzą się narody,
chociaż spiskują znów bezbożni,
ja Bogu ufam, ja w Boga wierzę
i całym sercem szczerze Go kocham
i całym sercem kocham Go szczerze.

2. Rozumem szukam, sercem Cię czuję
i wszędzie widzę ślady mądrości,
Boże, Tyś życiem, prawdą i dobrem
więc szukam źródła Twojej miłości.
3. Twoje są, Boże, czasy i wieki
i pokolenia żyją dla Ciebie;
ptaki niebieskie i lilie polne
niech wielbią Ciebie, Ojcze nasz w niebie.

Chrystus zwycięża
pieśń o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

       


  

   
Chrystus zwycięża, głośmy so  lidarnie,
 
    
 

   
    
by ta o  fia  ra nie
posz  ła na mar ne.
 
 

           

Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony,
    
Fine
    





 
  


a kapłan Je  rzy
wśród błogosławionych.
 


 



         
1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty,
   



            
pysznych poniżasz, wywyższasz pokornych,
 
 


          
i zawsze jes  teś
po wierzących stronie,

   
   


 
     

 

Refren:

a sprawiedliwych

masz w swojej obronie.



Ref.: Chrystus
  zwycięża, głośmy solidarnie,
by ta ofiara nie poszła na marne.
Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony.
a kapłan Jerzy wśród błogosławionych.

1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty,
pysznych poniżasz. wywyższasz pokornych.
i zawsze jesteś po wierzących stronie.
a sprawiedliwych masz w swojej obronie.
2. Gdy bramy piekła z nienawiścią razem
i krew, i woda, i kłamstwo, i zbrodnia
wyrok wydały  trzeba zabić księdza
za to, że uczył zło dobrem zwyciężać.
3. Pieto Warszawy, męczenników Matko,
Ty coś płakała razem z Polakami,
spraw, niech przelana niewinna krew bratnia
księdza Jerzego będzie już ostatnia.

Chwała, moc i dziękczynienie


 
































1.

na Jubileusz Roku 2000
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela
Refren:

 
     

  
Chwała, moc i dziękczy  nie nie.
 
     


 
 
Chwała
Bo  gu, któ  ry
jest.
Chwała
 
   
    
i któ  ry przy 
Bo  gu, któ  ry
był
  
   

   
    
cho  dzi. Je  zu
Chry ste, Ska ło o  ca 

 
     
   

le  nia! Je  zu
Chry  ste, Ska ło o  ca 
 Fine







 

 
le  nia!
W To  bie na sza na  dzie  ja.

 
 
      

Oj  cze
z nie  bios i Stwo  rzy  cie  lu;
 




 
       
Wszech mocny, Święty i Niepo  ję  ty,
 
       
 

bądź uwiel  bio  ny.

A 



men.

Ref.: Chwała, moc i dziękczynienie.
Chwała Bogu, który jest.
Chwała Bogu, który był i który przychodzi.
Jezu Chryste, Skało ocalenia!
Jezu Chryste, Skało ocalenia!
W Tobie nasza nadzieja.

1. Ojcze z niebios i Stworzycielu;
Wszechmocny, Święty i Niepojęty.
Bądź uwielbiony!
Amen.
2. Jezu Chryste, Odkupicielu;
Wszechmocny, Święty i Niepojęty.
Bądź uwielbiony!
Amen.
3. Duchu Święty, Pocieszycielu;
Wszechmocny, Święty i Niepojęty.
Bądź uwielbiony!
Amen.

Dobre czasy nadchodzą, Hosanna!
na powitanie Trzeciego Tysiąclecia

 
         
Do  bre czasy nad  cho  dzą, Ho  san 
 
 
      
 
na! Drzwi o  twórz my sze  ro  ko, Ho  san  
 



   


  
na!
Niech wejdzie Błogosła  wiony
i


 
    





nieśmiertelny Król wieków! Ho  san na, Ho 
Fine 
  
   
 


sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 

Refren:









        
 
1. O Chryste, Kró  lu

 

      

san  na, Ho  sanna. A 






men.

     
 
przyszłego wie   ku,
 
    

           
 
 
Two je są prze  cież
cza sy i wie   czność,
 

 
 








  

 
o  każ po  tę  gę

a pokole  nia

i

pa  no wa  nie.

ży  ją dla Cie   bie.

 
   

Ref.: Dobre czasy nadchodzą. Hosanna!
Drzwi otwórzmy szeroko, Hosanna!
Niech wejdzie Błogosławiony
i nieśmiertelny Król wieków!
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen.

1. O Chryste, Królu przyszłego wieku,
okaż potęgę i panowanie.
Twoje są przecież czasy i wieczność,
a pokolenia żyją dla Ciebie!
2. Zgromadź więc, Panie, w swojej owczarni
zgubione owce i rozproszone;
niech przyjdzie teraz Twoje Królestwo
pokoju, prawdy, sprawiedliwości.
3. Miłość niech będzie najwyższym prawem,
potęgę okaż przez miłosierdzie;
Króluj nad nami, nad narodami,
Przyjdź szybko, Panie, Hosanna. Amen.

Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu,
pieśń ku czci bł. ks. Władysława Findysza
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela




      
 
 

Dzię  ki Ci, Je  zu,
Do  bry Paste rzu,
 
 
     
    
za Wła  dy  sła  wa,
słu  gę wier  ne  go,



     
    

za to, że da  jesz
swo  jej o  wcza  rni
  
Fine











 




świętych kapłanów według Serca Twe   go.
   

    
   

 
1. Wy brałeś, Je  zu,
u czniów dwuna  stu,
 
  

     

    
a  by gło  si  li
Two  je Kró le   stwo,
  
    
      
 
i Słowem, Chlebem
lud Twój karmi  li,
 

     

Refren:

lud

Twój

piel  grzy 



mi.


 Ref.:
 Dzięki Ci, Jezu, Dobry Pasterzu,

Za Władysława, sługę wiernego,
Za to, że dajesz swojej owczarni
Świętych kapłanów, według Serca Twego.

1. Wybrałeś, Jezu, uczniów dwunastu,
Aby głosili Twoje Królestwo,
I Słowem, Chlebem lud Twój karmili,
Lud Twój pielgrzymi.
2. Nasz ksiądz Władysław błogosławiony
Wziął nasze krzyże na swe ramiona,
A nas osłaniał swoim cierpieniem
Przed zniewoleniem.
3. Niech po nim przyjdą święci kapłani,
Świadkowie Boga, obrońcy wiary;
Mocni miłością Bożego Serca,
wierni do końca.

Jan jest imię jego
adwentowa pieśń o św. Janie Chrzcicielu

    muz.:
 ks.W. Kądziela
             
1. Jan jest i mię Jego, bo Pan się zmiłował,
 
  




             
 
Zachariasza i Elżbietę, pokornych wysłuchał.
 
   





 
      

sł.: ks. J. Zawitkowski

 
   

   
     

wskaż nam Baranka
nad brzegiem Jordanu.
 
Refren:


            
 
Je steś po tę   żnym głosem na pustkowiu,
        



   
   
chrztem nas obmy  wasz i wołasz w pokorze:
   




 
     

 
Pośród was sta nął
 ju,
 Chrystus Król poko
     
   


Będziesz zwiastunem,

zbli  ża

lub:



się



Kró



zbli  ża



się

gotuj drogę Pa   nu,



le  stwo




Kró







Bo  że!



le  stwo





Bo  że!

  

1. Jan jest imię jego, bo Pan się zmiłował,
Zachariasza i Elżbietę pokornych wysłuchał.
Będziesz zwiastunem, gotuj drogę Panu,
Wskaż nam Baranka nad brzegiem Jordanu.
Ref.: Jesteś potężnym głosem na pustkowiu,
Chrztem nas obmywasz i wołasz w pokorze:
Pośród was stanał Chrystus, Król pokoju,
Zbliża się Królestwo Boże!
2. Kim jesteś, człowieku dziwny znad Jordanu,
W sierść wielbłąda przyodziany, umocniony postem?
Co mamy czynić, ludzie adwentowi?
Obmyjcie dusze i prostujcie drogi!
3. Ludzie są jak trzcina pośród tego świata,
Wiatr ich szarpie w różne strony,
chodzą w miękkich szatach.
Tyś wobec króla Boskich praw obrońca,
Proroku mocny i wierny do końca.
4. Pomóż nam Chrzcicielu, obmyć i sprostować
Pogmatwane i splątane sumień nasze drogi,
Gdy przyjdzie Chrystus, z Tobą Mu powiemy,
Że On ma wzrastać, my zaś maleć chcemy.
5. Niech głos Twój potężny dojdzie znad Jordanu
Do żołnierzy i uczonych, pokornych i prostych,
Byśmy budzeni męstwem Twym o świcie
Prawa Ojczyste strzegli ponad życie.
Uwaga:
Jeśli wykonanie pieśni kończy 5. zwrotka, nie śpiewa się po niej
refrenu. Jeżeli wykonuje się inne zwrotki, ostani refren śpiewa się
z drugą wersją zakończenia.

Janie Pawle, teraz przyjdź
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 Refren:
 





  
 
 

Janie Pawle, te  raz
przyjdź z mocą

 
            
jak bło go sła  wio  ny. Słowa swo je zamień

 
   







w czyn.
Bóg niech będzie u wiel  bio  ny;




  
    
Niech za  drży zie  mia,
za  gra róg,
Fine
 
  
   
  

bo nic nad Bo  ga
i
któż jak
Bóg!
 


    
   
1. Prze  kro  czy liś  my
próg na  dzie  i,

 
     
   
     



bo ca  łe ży  cie

 
     

ob  li  cze zie  mi

a słoń  ce praw  dy

się zmie  ni  ło,














 

nas szu  ka  łeś,

nam świe  ci  ło.





Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź
Z mocą, jak błogosławiony.
Słowa swoje zamień w czyn,
Bóg niech będzie uwielbiony;
Niech zadrży ziemia, zagra róg,
bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

1. Przekroczyliśmy próg nadziei,
Oblicze ziemi się zmieniło,
Bo całe życie nas szukałeś,
A słońce prawdy nam świeciło.
2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze
Naszą nadzieją jest i skałą.
Wieki i trudne czasy miną,
Bóg, wiara, honor w nas ostaną .
3. Pamięć zachować i tożsamość
Bogurodzica nam pomoże,
A być świadkami miłosierdzia
pomóż nam, pomóż, Święty Boże!

Jesteśmy ludem Chrystusa


 

           
1. Je  steśmy lu  dem Chry  stu  sa,
 
 
 



      
     
chrześcijana  mi,
Królestwem naszego




 
    


sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Bo  ga,
Refren:

świę  tym Ko  ścio  łem.

  
 
   
 
Je den
duch i
je  dno
ser  ce


   

  

o  ży  wia  ją nas, wie  rzą  cych;
 
 





 
  


byś  my

 


i
 ła
  
Byś  my

 
i



trwa  li







ma  niu





trwa  li





ła  ma  niu

na mo  dli  twie

 
 



chle







ba.



na mo  dli  twie



chle





ba.

  1.Jesteśmy ludem Chrystusa,
chrześcijanami;
Królestwem naszego Boga,
świętym Kościołem.

Ref.: Jeden duch i jedno serce
ożywaiają nas, wierzących;
byśmy trwali na modlitwie
i łamaniu chleba.

2. W dzień Zmartwychwstania Jezusa
w każdej świątyni,
Składamy naszemu Ojcu
chleb dziękczynienia.
3. Jezus się staje Komunią,
by nas przemienić;
Abyśmy byli świadkami,
że On jest Panem.
4. Niech jeszcze raz o nas powie
świat zadziwiony:
Zobaczcie, jak pięknie żyją
ci chrystusowi.

Jezu dobry i cichy
do Najświętszego Serca Pana Jezusa


 
    
 

Je  zu
do  bry i
ci  chy,
 

      

Ser  ca
po  kor  ne 
 go,


 Fine
   



    
      


 








sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Refren:

daj mi serce no we, po  dobne do Twego.

       
         
1. Ty masz, Pa  nie, ludz  kie
ser  ce,






  
   
 

któ  re cier  pieć, ko  chać
u  mie;
      

   

 
me cier  pie  nia, mo  ją
ra  dość,






      
 

mo  ją

mi  łość

też

zro



zu  mie.



   

Ref.: Jezu dobry i cichy, Serca pokornego,
daj mi serce nowe, podobne do Twego.

1. Ty masz, Panie, ludzkie serce,
które cierpieć, kochać umie
me cierpienia, moją radość,
moją miłość też zrozumie.
2. Proszę Ciebie, dobry Jezu
cichej naucz mnie miłości 
co przebacza, jest łagodna,
jest cierpliwa, nie zazdrości.
3. Zostawiłeś dla nas, Panie,
rozpięte na krzyżu ręce
by pociągnąć nas ku sobie
i otwarte Boskie Serce.
4. Wiem, że kiedyś wzejdzie Słońce
i już świecić nie przestanie;
daj mi wtedy słożyć głowę
na Twym dobrym Sercu, Panie.
5. Potem niech już będzie niebo,
cześć i chwała Sercu Twemu,
bo do końca ukochało 
chwała Bogu serdecznemu.

Jezu, dla nas przemieniony
na Uroczystość Przemienienia Pańskiego


 

 
 

  


 
  




Je zu,




















 
  

Od  mień





Bo  ży,

,



bre  mu i nas





ca  ły

los





nasz



dzisiaj i

Świę  ty,

mi  ło



tyl



nia









ko



my,





ku









my



 



 

Fine

Pa  nie.

 
    
,

na








do 

przemień, Chryste

1.Wczo raj,





w chwa  le,

 
 
   





dla nas prze mie  nio  ny,



Sy  nu



  

Refren:

sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

za   wsze jesteś






sie 

się

cza  sem








od 



wie



mie 



 rny,



rni.


  Ref.: Jezu,
 dla nas przemieniony,

Synu Boży, cały w chwale,
Odmień los nasz ku dobremu
i nas przemień, Chryste Panie.

1. Wczoraj, dzisiaj i na zawsze
jesteś Święty, miłosierny,
tylko my się odmieniamy,
czasem wierni.
2. Byśmy w drodze nie zwątpili,
patrząc na Twą mękę, rany,
ukazujesz się nam w chwale,
przemieniony.
3. Zbudujemy trzy namioty,
tylko daj nam dni nadziei,
z Tobą, Jezu, pod obłokiem
zostać chcemy.

Jezu, Tyś Drogą

 
   Refren:  


          
Je zu, Tyś Drogą,
i  dę więc za To bą.



    
        



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 



    

    
 
Tyś moim Życiem, moim Przeznaczeniem,
 
Fine
    



    
 


 
Je zu Chryste, Pa  nie,
Zbawi cie lu mój!
   




     
    
1. Dro  gi Twe, Pa  nie
są trudne, krzyżo  we,


   
     

  
 

i bra my wą skie,
jak u cho i  giel  ne.
  
        

   
 
Nikt nie przycho  dzi
do Oj ca i  na czej,




   




Chryste, Tyś Prawdą,

tyl  ko

przez

Cie

ciągle szukam Ciebie.



bie.

Ref.: Jezu, Tyś Drogą,
idę więc za Tobą.
Chryste, Tyś Prawdą,
ciągle szukam Ciebie.
Tyś moim Życiem,
moim Przeznaczeniem,
Jezu Chryste, Panie,
Zbawicielu mój!

1. Drogi Twe, Panie, są trudne, krzyżowe,
i bramy wąskie, jak ucho igielne.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
tylko przez Ciebie.
2. Wierzę Ci, Boże, zawsze Tobie ufam,
bo dotrzymujesz obietnic i słowa.
Tylko Ty jesteś Bogiem zawsze wiernym,
Mądrości moja.
3. Już się nie boję ani się nie lękam.
Wiem, w Kogo wierzę, Komu zaufałem.
Weź mnie za rękę, prowadź w niebios bramy
i zbaw mnie, Panie.

Józefie święty w przezacnym Kaliszu



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 Ref.:
  Józefie święty w przezacnym Kaliszu,
Czujny patronie rodzin i nadziejo.
Weź mnie za rękę i prowadź do nieba
Z Boskim Jezusem i świętą Maryją.

1. Bóg Ciebie wybrał mocnego wiarą,
Uczynił Cię cieniem Ojca.
Z pracy rąk swoich chleb przynosiłeś 
Świętej Rodziny Obrońca.
2. Z Maryją Matką i z bólem w sercu
Pana Jezusa szukałeś.
Przywróć rodzicom troskliwą miłość,
By zaginionych odnaleźć.
3. A gdy do Ciebie przyjdą więźniowie
Dziękować za dar wolności 
Daj im oglądać szczęśliwą Polskę,
Patronie mądrej miłości.
4. Święta Rodzino w cudnym obrazie,
Poprowadź nas w lepsze czasy.
Niech się odmieni oblicze Polski,
Spraw to, Józefie Kaliski.

Królowo Polski, Matko Kościoła
Hymn Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
w Diecezji Toruńskiej - 2012/2013r.
Refren:

      



   

 

Królowo Pol  ski, Mat  ko Koś  cioła,







 

   

w Toruńskiej Zie  mi bądź

   

 



Nieus  ta  ją   cą

   

i drogą

   

1. Niewiasto

   


sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

  

wia  ry,

 



Mat  ko nas

  



  

  

bło gosław

     

pó  ki się

  

krę   ci,

  

o   każ
Fine





prowadź!

 

przyob le  czona,

niech z niej wy  ros   ną

   



  

Ko per ni  ko   wej



pozdro  wiona.

Pomoc nam

w słoń  ce

 

u cze ni,



 

pó  ki się

 

zie mi,

  

świę   ci,

 

krę ci.





Ref.: Królowo Polski – Matko Kościoła
w Toruńskiej Ziemi bądź pozdrowiona.
Nieustającą Pomoc nam okaż
i drogą wiary, Matko, nas prowadź!

1. Niewiasto w słońce przyobleczona
Kopernikowej błogosław ziemi,
niech z niej wyrosną uczeni, święci
póki się kręci, póki się kręci
2. Uczelnie nasze, domy, kościoły,
radio, co nosi Twe święte imię
weź w swą obronę i Wisłę starą,
dopóki płynie, dopóki płynie.
3. Bogurodzico, zdepcz głowę węża
porusz sumienia i odmień serce,
przecież Królową jesteś tej Ziemi
póki żyjemy, póki żyjemy.

Matko Bolesna z Nowego Miasta

 

 







Mia  sta

 

Pa



Przy

 

i





ni





by 

 

z Pi  li  cy

 









1. Mat  ko Bo  les  na

 



sł.: bp J. Zawitkowski
na mel.: „Matko Najświętsza”



peł  na,

Go



stom

łaś



ska!





się

nas



łza  mi,

módl



do















sier  na





 

z No  we  go

Mi  ło





 

Po  cie szeń



za





na  mi!


 1. Matko Bolesna z Nowego Miasta
I Miłosierna Pani Gostomska!
Przybyłaś do nas z Pilicy łzami,
Pocieszeń pełna, módl się za nami!

2. Prowadź nas, Matko, aż do górnego
Miasta Nowego, Jeruzalem;
Tam łzy nam otrzesz, żale miną,
Naszą pociechą będziesz jedyną.

3. Matko Jagodna, tu znad Pilicy,
Kłosie Dojrzały, Matko Chleba;
Przez świętych  Rocha, Honorata
Prosto do Nieba otwórz nam wrota.

4. Wtedy nie będziesz Matką Bolesną,
Będziesz nam Matką umajoną;
Anielską będziesz, Wniebowziętą,
Będziesz Królową i uśmiechniętą.

Matko Gromniczna, obroń nas
Na Gromniczną
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela


  Refren:





    



Matko Gromniczna, o   broń nas przed
 

   




 
   
strachem i każdą trwogą:
u  chowaj przed


 
     


      

niena  wi  ścią i prowadź nadziei drogą.

 
 

   

    

O  każ w ciemności
światło Chrystu sa,
 
Fine











  
 
Matko Gromniczna, Matko Jezu  sa.
 
 


       
1. Chrys  tus jest zna kiem sprze  ci  wu
 


  

   

 
dla niewierzą  cych.
Światłością
 
   

 

 
jest i

chwa łą

dla u fa ją



cych.

 Ref.: Matko Gromniczna, obroń nas

 

przed strachem i każdą trwogą;
uchowaj przed nienawiścią
i prowadź nadziei drogą.
Okaż w ciemności światło Chrystusa,
Matko Gromniczna, Matko Jezusa.

1. Chrystus jest znakiem sprzeciwu
dla niewierzących.
Światłością jest i chwałą
dla ufających.
2. Jemu sprzeciwiać się będą
ludzie bezbożni.
Przez Niego też powstaną
ludzie pobożni.
3. Serce Twe, Matko, przenikną
miecze boleści.
O pomoc Twą błagamy,
my, ludzie grzeszni.
4. Ze świętym Starcem więc wołam:
zabierz mnie, Panie.
Gromniczna Matko, proszę!
Wyjdź na spotkanie.

Matko Łaskawa, na nas spójrz
Pieśń do Matko Bożej Łaskawej Patronki Stolicy
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

  Refren:
    

  


Ma  tko Ła ska  wa,
na nas spójrz,




     
 
strza  ły Bo  że  go
gnie  wu skrusz:

   

      
 

niech zawsze wie  rną
bę  dzie Warszawa,
Fine
     






   
 
Pa tronko nasza, Matko Łaska  wa!

 
       
    
1. Od wieków w bram, gdzie nasze miasto,
 
      
    

  
stałaś na stra  ży
Mę  żna Niewia sto;
 
     
    

 
pierwsza w Warszawie
ko  ro nowa  na
    
     



  
 
złotym diademem, wybranko Pa  na.




 Ref.: Matko
 Łaskawa, na nas spójrz,

strzały Bożego gniewu skrusz:
niech zawsze wierną będzie Warszawa,
Patronko nasza, Matko Łaskawa!

l. Od wieków u bram, gdzie nasze miasto;
stałaś na straży Mężna Niewiasto;
pierwsza w Warszawie koronowana
złotym diademem, wybranko Pana.
2. Byłaś bolesną Pietą Warszawy,
kiedy nam wszystkie pogasły gwiazdy;
jutrzenką jesteś, co daje męstwo
i ufną wiarę w Boże zwycięstwo.
3. Zostań stolicą Bożej Mądrości,
dla młodych Matką Pięknej Miłości.
a dla Kościoła, Ojczyzny naszej,
zostań nadzieją na nowe czasy.

Młodości naszej Patronie
o św. Stanisławie Kostce















 




 
 
     



do






Ty







 
  

 
 

Sta  ni







 


sła 

 
  



mo  dlitw


 

pro  wadź nas

 
  







 nie,



 wie,





 nie,



 
  

chór:

przez ży  cia trud

 


Niech przy  kład Twój

  
 





dło 



na Chry  stu  so  wą





Cie  bie wzno  si  my

na  szych
Refren:



  

1. Mło  do ści na  szej Pa  tro 

świę  ty


  


sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. Z. Piasecki

wia  ry, mi  ło  ści wciąż



dro



 

  gę.
  

na  u  czy nas



mło 





 dej.

  
  naszej patronie,
 1.Młodości
święty Stanisławie,
Do ciebie wznosimy dłonie,
naszych modlitw chór:

Ref.: Ty prowadź nas przez życia trud
na Chrystusową drogę.
Niech przykład twój nauczy nas wiary,
miłości wciąż młodej.

2. W Hostię wpatrzony w pokorze,
bierzesz Chleb aniołów,
By nigdy nie ustać w drodze
pośród życia burz.
3. Tam w niebie, u tronu Boga
i Polski Królowej,
Przypomnij, jak nam jest droga
wolność, wiara, Bóg.
4. Ty, który o nas pamiętasz,
modlisz się po polsku,
Młodości naszej wyjednaj
ojców świętą moc.

Na Świętej Górze niech biją dzwony
pieśń o bł. Edmundzie Bojanowskiem



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ?


 Ref.: Na Świętej Górze niech biją dzwony,
niech spojrzy na nas błogosławiony;
niech klęknie Kościół, służebne córy;
Bóg na nas patrzy z niebieskiej góry.

1. Ojcze Edmundzie, człowieku Boży
wielki prostotą, bogaty sercem;
Bóg Cię wywyższył chwałą ołtarzy,
boś pierwszym chlebem sieroty darzył.
2. Synu tej ziemi, Wielkiej i Polskiej
otwórz ochronki dla smutnych dzieci,
niech Twa rodzina Sióstr Służebniczek
przywróci ludziom domowy uśmiech.
3. Niech usta nasze chwalą Maryję
Godzinek pieśnią i różańcami;
A ręce nasze z chlebem i wiarą
na Świętą Górę niech drogę wskażą.

Nazareński i warszawski Chryste



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 

Ref.: Nazareński i warszawski
Chryste biczowany!
Bądźże od nas pozdrowiony
Jezu nasz kochany!

1. Ty na siebie wziąłeś grzechy
I nasze cierpienia.
Męką swoją otworzyłeś
Nam bramy zbawienia .

2. Ulecz, Jezu, dawne rany
Udziel cierpliwości;
Daj Warszawie dni nadziei
I świętej radości.

Niechaj będzie pochwalony
Pieśń powitalna na wizytę Ojca św. Jana Pawła II w Łowiczu




  Refren:
 
    




 
  



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Nie  chaj bę  dzie

  
 



Je zus Chry stus





 
 

   
 

poch  wa lo  ny

 
   

Pan!



Wi taj, Oj  cze,
Fine



 
 





  



1. Chle  bem, so  lą
Cię wi  ta  my,





 



Go  spo  da  rzu
 nasz!

   
   


 
Krzy  żem Pań  skim
chleb prze  że  gnaj,




 






w naszych progach,

za



siądź

witaj, Gościu,

po  śród

nas.

nam!









Ref.: Niechaj będzie pochwalony
Jezus Chrystus Pan!
Witaj, Ojcze, w naszych progach,
witaj, Gościu, nam.

1. Chlebem, solą Cię witamy,
Gospodarzu nasz.
Krzyżem Pańskim chleb
przeżegnaj, zasiądź pośród nas.
2. Gość w dom, Bóg w dom –
tak ojcowie uczyli w on czas.
Chlebem Bożym i mądrością
Ojcze, obdziel nas.

O Jezu, Jezu, ja proszę
pieśń pokutna
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela


 

          
O
Je zu, Je  zu, ja
pro  szę
 

         

ser  cem skru  szo  nym i
łza  mi,

 

          
prze   bacz mi roz grzesz, za  po mnij,
 
Fine
 






  
 
Refren:

 
   


     
    
1. Z mi  ło ści Two jej
stworzyłeś mnie, Oj  cze,
 
   

     
     
Ro  zum i Wol ność,
i ser ce mi da  łeś,




     
    
że  bym Cię ko  chał,
że  bym Cię ko  chał,
 

     

zmi  łuj się, Je  zu, nad

a

ja

zgrze  szy 

na  mi.



łem!

   

Ref.: O Jezu, Jezu, ja proszę
sercem skruszonym i łzami
przebacz mi, rozgrzesz, zapomnij,
zmiłuj się Jezu, nad nami
1. Z miłości Twojej stworzyłeś mnie Ojcze
Rozum i Wolność i serce dałeś
Żebym Cię kochał, żebym Cię kochał,
A ja zgrzeszyłem!
2. Ja roztrwoniłem Twój majątek, Ojcze,
a Tyś nie przestał kochać mnie cierpliwie,
Marnotrawnego, marnotrawnego
 Ojcze, zgrzeszyłem!
3. W ciernie wplątany wołałem pomocy,
Nikt mnie nie słyszał, nie przyszedł z ratunkiem;
Tylko Ty jesteś, tylko Ty jesteś
Dobrym Pasterzem!
4. Tylko Ty Panie, mnie potępionego
Sam obroniłeś od kamienowania;
Co ja mam począć? Co ja mam począć?
Idź, nie grzesz więcej!
5. Ja Ciebie przecież trzykroć się zaparłem
A Ty spojrzałeś na mnie z miłosierdziem;
Więc płakać będę, więc płakać będę
Do końca życia!
6. Gdy Ciebie spotkam po drogach krzyżowych
Po zmartwychwstaniu za Piotrem Ci wyznam 
Wszystko wiesz, Panie, wszystko wiesz, Panie;
Wiesz, że Cię kocham!

O każdej porze i w życiu całym
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 Refren:  

    

 


O każdej po  rze

   
 
tak mi po trze  ba

 

    
















1.





 

   

i w życiu ca  łym

o  pie  ki.
 
   

Two  jej



      
 
Mat  ko Pomo  cy.
 
   
    
  
Pa  trzę w Twe o  czy
w świętej i  ko  nie,
 
   








 
Ta  kaś wpatrzo na
w krzyż Twego Sy  na.
   
   
  
  
Z krzy ża Ci po  wie __ on Two im sy  nem,
 
          

Czu  waj na  de mną



 
    

sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

    
 
nie  u  sta ją  cej

we dnie i w no  cy
Fine

Ty będziesz mo ją __ Mat  ko Je   dy  na.


  Ref.:
  O każdej porze i w życiu całym
tak mi potrzeba Twojej opieki.
Czuwaj nade mną we dnie i w nocy
nieustającej Matko Pomocy.

1. Patrzę w Twe oczy w świętej ikonie,
Takaś wpatrzona w krzyż Twego Syna.
Z krzyża Ci powie  on Twoim synem,
Ty będziesz moją  Matko Jedyna.
2. Nie będę nigdy czuł się sierotą,
choć w życiu ciężko i płaczą oczy.
Wiem, że Ty jesteś czułą i dobrą,
Nieustającej Matko Pomocy.
3. Lecz gdy się zgubię i wiarę stracę,
grzech mnie powiedzie rozpaczy drogą,
chwyć mnie za rękę, do Syna sprowadź!
Tyś nieustannie pomóc gotową.
4. W godzinie, kiedy stąd trzeba odejść
i przejść cierpieniem przez chwilę nocy,
okaż, że jesteś Matką Gromniczną,
Matką Ostatniej mojej Pomocy.

O, Miłosierna z Ostrej Bramy














__








sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 
 
 
   
    
1. O, Mi łosierna z Ostrej Bramy,

   


 
   



prze nieś mą duszę u  tę  sknio ną,
 
  

  
      
tam, gdzie niebieskie są po  la  ny
Refren:













 


   

Li  tewska Księżno z Ostej Bramy.
Miło 

            

sierna Matko nasza, w swą ma  tczyną weź o 
 
 

 
       

 

bro nę

To  bie odda  ne na  ro  dy


       
  
__

      

1.

Lit wę wierną i Ko  ro  nę!

2.

ro  nę!





1. O, Miłosierna z Ostrej Bramy,
Przenieś mą duszę utęsknioną
Tam, gdzie niebieskie są polany 
Litewska Księżno z Ostrej Bramy.



Ref.: Miłosierna Matko nasza,
W swą Matczyną weź obronę
Tobie oddane narody 
Litwę wierną i Koronę!

2. Matko, co w Ostrej świecisz Bramie
I Jasnej bronisz Częstochowy,
Wilno Ci wierne i Warszawę,
W niebieską nas poprowadź Bramę.
3. W starej stolicy Jagiellonów,
Święta Jadwigo, Kazimierzu,
Litwę i Polskę zawierz Bogu,
Wspomnij o świętym ich przymierzu.

O, Studziańska i rodzinna Matko
na dożynki
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela (?)

 
 
    Refren:
   

    
O, Stu  dziań  ska
i ro dzin  na
       
 


Ma  tko
za  wsze go  ścin

  na!
      
   


Bóg roz  mno  żył
chleb na po  lu,
       
 


za  siądź z na  mi do 
sto
  łu.
    
   

  
O, Stu  dziań  ska
i ro  dzin  na



Fine 




  





 

Ma  tko za  wsze go  ścin  na!




  
    

1. Ze  bra  li  śmy
wszy  stkie ziar  na
 
 


   
       
i pszeni  cy, i
Bóg rę  kę

ży  ta.  Pan

            

swą otworzył

i nas kar  mi do

sy   ta.





Ref.: O, Studziańska i rodzinna
Matko zawsze gościnna!
Bóg rozmnożył chleb na polu,
zasiądź z nami do stołu.
O, Studziańska i rodzinna
Matko zawsze gościnna!

1. Zebraliśmy wszystkie ziarna
i pszenicy, i żyta.
Pan Bóg rękę Swą otworzył
i nas karmi do syta.
2. Starczy dla ptaków niebieskich,
dla stworzenia wszelkiego.
Niech się ludzie dzielą chlebem
od Ojca niebieskiego.
3. Podziel Matko chlebem wszystkich,
krzyżem Pańskim przeżegnaj.
Na wieczerzy z Synem w niebie
spracowanym zasiąść daj!

Odkąd jesteśmy chrztem obmyci
Trwajmy mocni w wierze (por. Flp 4,1)
pieśń na pielgrzymkę do Polski Ojca św. Benedykta XVI
- maj 2006r.
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

     


        
1. Od  kąd jesteśmy Chrztem ob  my  ci
    

       


i
Bo  ga Oj  cem wyz  na  wa  my,
 














     
   

to krzyż przy gnieź  dzie

 


2.









or  łów sto  i
i Któż jak Bóg!

my w wie  rze oj  ców moc  no
Refren:

   







 
    
trwa  my.


       

dzie   ję,
głośmy światu z ra  do  ścią:
 


  
 


Bóg
jest Mi  ło 
 ścią!

Fine



      
Trwajmy mocni

   

De  us

w wierze,

Ca 

ludziom dajmy na 

 ri  tas

est!

 

1. Odkąd jesteśmy Chrztem obmyci
i Boga Ojcem wyznawarmy.
to krzyż przy gnieździe orłów stoi,
my w wierze ojców mocno trwamy.
Ref.: Trwajmy mocni w wierze,
ludziom dajmy nadzieję,
głośmy światu z radością:
Bóg jest miłością! Deus caritas est!
2. Ojcowie nasi w czasach próby
pomocy Boga przyzywali:
My chcemy Boga i Któż jak Bóg!
I wysłuchani, zwyciężali.
3. Dzisiaj, gdy burzą się narody,
rodzinny próg nam będzie twierdzą,
Bogurodzica znów zwycięży,
zwycięży wiara, Bóg zwycięży!


 
 
 
              


4. O, gaude Ma  ter Po  lonia, o, gaude Ma  ter Ecc 
 
       
  

 
le  sia,
  Po  loniasem per fi  de  lis est,
      
  
Po  lo  nia sem  per fi  de  lis sit,
    

      


bo

Pol  ska zaw  sze wier  ną

by  ła. Ref.:

Ogień miłości niech już zapłonie
o św. Józefie Sebastianie Pelczarze
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Refren:
 


       
    
  
Ogień mi  ło ści niech już za  płonie
 
 












i ludz kość bę  dzie ser  de  czna.
 



      
    
Sercu Je  zu  sa
będzie chwała,
 
niech
Fine





 
 


 
a chwała niech będzie wiecz
  na.
 


     
    

 
 

   
   

już przy szedł czas mi  ło  sier  dzia;
 


     
    
więc córom swo  im
daj wy  o  brażnię





 


    
1. Ser  canek

speł  nie nia

Oj  cze,

te  go

czło wieku

o



rę

ser  ca,



dzia.



Ref.: Ogień miłości niech już zapłonie
i ludzkość będzie serdeczna.
Sercu Jezusa niech będzie chwała,
a chwała niech będzie wieczna.

1. Sercanek Ojcze, człowieku serca,
już przyszedł czas miłosierdzia;
więc córom swoim daj wyobraźnię
spełnienia tego orędzia.
2. Ojcu Świętemu i Kościołowi,
Królowa Polskiej Korony
niechaj uprosi pokój serdeczny
i dar niebieskiej obrony.
3. Sercu Jezusa przez Jego sługę
Świętego Ojca Pelczara,
niech będzie w niebie, na całej ziemi
cześć, uwielbienie i chwała.

Ojcze Bronisławie,
nasz błogosławiony
pieśń o bł. Bronisławie Markiewiczu


           
 
1. Ojcze Bronisławie, nasz błogosławiony,

   




  
     

w Miejscu Piastowym niech już bi ją dzwony;
   
   
     
      
Niebiosa niech głoszą cześć i dziękczynienie,

 
   

     
  

Bo  gu nasze  mu
hołd i u wiel bie  nie.

Refren:


  
    

 


sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 



A



ziemia ca  ła

„Któż

 
i





Bóg,


  
jak

nic

nad

z nie bem niech wo  ła:

Bo



jak





któż







ga.



Bóg!”



 Bronisławie, nasz błogosławiony,
1. Ojcze


W Miejscu Piastowym niech już bija dzwony;
Niebiosa niech głoszą cześć i dziękczynienie,
Bogu naszemu hołd i uwielbienie.
Ref.: A ziemia cała z niebem niech woła:
„Któż jak Bóg, któż jak Bóg!” i nic nad Boga.

2. Bóg Pan wszechmogący co dźwiga pokornych,
Łzy sierot otrze i pocieszy chorych.
Niech Michał Archanioł poskromi szatana.
Strąci złe duchy zamknie w piekła bramach.
3. Synom swym i córkom, Michalitom wiernym,
Daj nowych świętych, uproś chleb powszedni,
By przez powściągliwość i pracę chwalebni
Zasiali ziarna dla odnowy ziemi.
4. Przecież się spełniło Twe proroctwo, Ojcze,
Daliśmy światu Papieża  obrońcę;
Spraw niech Polska będzie wierna, sprawiedliwa,
Niech nas wspomaga Najświętsza Maryja.

Panie, dobry jak chleb
pieśń na Kongres Eucharystyczny - 1987r.

 


     
    


Pa nie, do   bry jak chleb,
bądź uwiel 
 



 






 
bio  ny od swe  go Ko  ścio  ła,
bo



 
            
sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Refren:

Tyś

 




 
 

do koń   ca nas



u  mi  ło   wał, do
Fine





  
   

           
1. Tyś na pu  stkowiu chleb rozmnożył, Pa  nie,
  
   
            
byśmy do nie  ba w drodze nie u  sta  li.
  
  


     
    

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
  
 
             
koń  ca

dla tych, co

nas

u  mi



ło  wał.

dotąd przy Tobie wy  trwali.

Panie dobry jak chleb,
Ref.:
 

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.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
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.

Panie, zostań z nami
pieśń na Kongres Eucharystyczny - 2005r.
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 Refren:  
   
       
 
Panie, zostań z nami,
Bo  że w Hostii
   
 





u  ta  jo  ny,
bądź
po  chwa 
 
 


   






lo  ny,











  

te  raz

i

bądź

  

 
   





 
   

na wie  ki.

A 







Fine


   



men.

  że Ty jesteś
 
     
Chry  stus,
Syn Bo  ga ży  we  go.
 



 
 
       

Panie, Tyś Ka  płanem wiecznym i świętą O 
 
 
     

1. Pa  nie myśmy



a  do  ro  wa  ny,

fia  rą

uwierzy  li,

Ko  ścio  ła Two  je  go.



 Ref.: Panie,
  zostań z nami,
Boże w Hostii utajony,
bądź pochwalony,
bądź adorowany,
teraz i na wieki. Amen.

1. Panie. myśmy uwierzyli,
że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.
Panie, Tyś Kapłanem wiecznym
i świętą Ofiarą Kościoła Twojego.
2. Jezu, Ty sam obiecałeś,
że nas nie zostawisz, biednych, sierotami.
Jezu, Tyś Barankiem Bożym,
słodkim Pelikanern, jesteś Bogiem z nami .
3. Chryste, otwórz nasze oczy,
byśmy Cię poznali przy łamaniu chleba.
Chryste, porusz nasze serca
i przywróć nam radość Twojego zbawienia.

Patrzę na ptaki i lilie polne
Hymn Kongresu Eucharystycznego - 1997r. - dla młodzieży

    

1. Pa  trzę na

   

wi  dzę, jak

   

tyl  ko my,

sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

 

pta  ki

 
Oj  cze,
 

lu  dzie,

  
i



li  lie

 

  

trosz czysz się

na Twojej

 

pol ne,

 
o

nie;

  

zie   mi

     
      
nie potra  fi  my
chlebem się dzie   lić.

Refren:


    
       


A byśmy by li
je  dno
podajmy so  bie



     
   




             
 
i jedno mieli ser  ce. Dzie lmy się chle bem,


     
     


dzielmy się niebem; Niech się odmie   ni,


 









    





rę 

 ce.

A  by śmy by  li

niech się odmie  ni

ra  zem

oblicze ziemi, tej ziemi.

1. Patrzę
  na ptaki i lilie polne,

widzę, jak Ojcze, troszczysz się o nie;
tylko my, ludzie, na Twojej ziemi
nie potrafimy chlebem się dzielić.
Ref.: Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce.
Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.
Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;
Niech się odmieni, niech się odmieni
oblicze ziemi, tej ziemi.

2. Przymnóż nam wiary i odmień serca,
niechaj zapłonie ogień braterstwa,
i niech już przyjdzie na ludzką ziemię
oczekiwane wciąż nowe plemię.
3. O ludzie, bracia, do was wołamy 
niech się zakończą grzechy, rozłamy
i w ocalałym rodzinnym domu
obdzielmy siebie znakiem pokoju.
4. O Chryste, Królu przyszłego wieku,
niechaj blask prawdy w każdym człowieku
uczyni jedno ludzkie wyznanie 
żeś Ty nam Bogiem, żeś Ty nam Panem.

Poprzez Polską Świętą ziemię
piosenka na I Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Diecezjalną
- sierpień 1981r.
sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. A. Filaber

 Refren:     

     

    

      

Po przez Pol ską, Świę tą




















zie  mię






     




    
i  dzie peł  ne wia  ry,
mę  stwa,
na

         

 
Jas  ną Gó  rę zwy  cię  stwa.
Daj nam,
    
  



    
     
Matko, nowe serce,
daj nam mocne, święte
  

 
    
 
rę  ce
i niech
Pol  ska bę  dzie
   
Fine







 
 


i  dzie no  wych lu  dzi

nowa,

ple  mię,

bo Ty jesteś w niej Kró  lowa.







 

  

1. Gdy



  
  

   
   

na wzgó  rzu sta  nął












Le  cha

 
       
   
  

 no  wy Bo żej
na  ród hymn wy śpie  wał
  
 
  

Krzyż

Chry  stu  sa

Mat  ce

Chry  stu

i

Woj  cie  cha,



so  wej.

Ref.: Poprzez Polską Świętą ziemię
idzie nowych ludzi plemię,
idzie pełne wiary, męstwa
na Jasną Górę zwycięstwa.
Daj nam, Matko, nowe serce,
daj nam mocne, święte ręce
i niech Polska będzie nowa,
bo Ty jesteś w niej Królowa.

   Ref.: Poprzez Polską Świętą ziemię
idzie nowych ludzi plemię,
idzie pełne wiary, męstwa
na Jasną Górę zwycięstwa.

Daj nam, Matko, nowe serce,
daj nam mocne, święte ręce
i niech Polska będzie nowa,
bo Ty jesteś w niej Królowa.

1. Gdy na wzgórzu stanął Lecha
Krzyż Chrystusa i Wojciecha,
naród hymn wyśpiewał nowy
Bożej Matce Chrystusowej.

2. Bogurodzica  Dziewica
modłów Ojców wysłuchała:
przez Chrystusa krew i mękę
wzięła naród ten w porękę.

3. W Matki Bożej dobre ręce
Król koronę dał w podzięce
i we Lwowie Jej ślubował,
że tu Ona ma królować.

 godami Tysiąclecia
   4. Przed

dziewięć lat chodziła pieszo:
Matko Boska wędrująca
dzieci swe nawiedzjąca.

5. Przypomina nam pacierze
i jak wytrwać w Ojców wierze,
że będziemy Polakami
jeśli wiarę zachowamy.

6. Cudem światu niepojętym
Polak został Ojcem Świętym
i rodakom dodał męstwa
na wielkim Placu Zwycięstwa.

7. I podali sobie ręce
ci, co polskie mają ręce.
Zstąpił Duch na Polską Ziemię.
Idzie nowych ludzi plemię.

Prosił mój Jezus Jana Chrzciciela
pieśń do różańcowych tajemnic światła
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: J. Botor

 
 
         
1. Prosił mój Je   zus Jana Chrzcicie la
 

        
ob  myj mnie w wo   dach Jor  da  nu.
 
 
    
 
   
Przecież nie jes   tem
godzien rozwią zać
 


    



rze  my  ka u Twych san  da  łów.
 
    

    

 
Duch Święty zstą  pił
jak
Gołę  bi  ca,

      


 

a
Oj  ciec z nie   ba po  wie  dział:
 
    
     

 
„On moim Sy   nem
u   mi ło wanym
 

      




 




















a

dla was Dro   gą

i

Świa  tłem”.

 

2. „Synu, mój Synu, wina nie mają”,
prosiła Matka Jezusa.
„Jeszcze nie przyszła moja godzina,
gdy Ojciec moc swą objawi”.
„Zróbcie cokolwiek mój Syn wam powie”.
Stągwie są pełne po brzegi.
Cudownie woda stała się winem,
a Jezus moc swą objawił.
3. „Szukajcie najpierw Królestwa mego
i Bożej sprawiedliwości,
a wszystko inne będziecie mieli,
zna Ojciec wasze potrzeby”.
Przecież Bóg o mnie więcej się troszczy,
niźli o lilie i ptaki.
Zmieńmy myślenie i nasze życie,
we wszystkim Bogu zawierzmy.
4. Wziąłeś nas, Panie, na górę Tabor,
z Piotrem, Jakubem i Janem
i okazałeś, że jesteś Bogiem,
wobec Mojżesza, Eliasza.
To było niebo, chcieliśmy zostać,
zbudować tam trzy namioty.
Ojciec powiedział: „Jego słuchajcie.
To Syn mój umiłowany”.
5. Do końca Jezus nas umiłował,
a w czas Ostatniej Wieczerzy
wziął chleb w swe ręce, uczynił Ciałem,
a wino w Krew swą przemienił.
„Bierzcie i jedzcie, Krew Moją pijcie,
głoście śmierć moją aż przyjdę”.
Śmierć Twą głosimy i zmartwychwstanie.
Przyjdź szybko, Panie, prosimy!

Przyjdź szybko do nas, Panie
na adwent

  

sł. i mel.: ks. J. Zawitkowski

   



Refren:

 


niech

 

1. Nie

 



Przyjdź szybko do nas,

Sło  wo

  

się





pa  mię  taj,





 

wspo  mnij





na  szych



na

  

wiel  kie



Two 



mi  ło









je



Fine

Cia  łem.



Pa





Pa  nie,

sta  nie



da  wnych







a



  







grze 

swo 










 nie,






 chów,



je



sier  dzie.

 Przyjdź szybko do nas, Panie,
  Ref.:
 

a Słowo Twoje niech się stanie Ciałem.

1. Nie pamiętaj, Panie,
dawnych naszych grzechów,
wspomnij na swoje
wielkie miłosierdzie.
2. Zobacz dom nasz pusty,
tęsknotę w kościele,
a Tyś jest Świętym
i Odkupicielem.
3. Przybądź z rosą ranną,
przyjdź z gór potokami,
daj deszcz obfity
dla spragnionej ziemi.
4. Grzech nam zabrał radość,
napełnił zwątpieniem,
w nocach adwentu
bądź nam Zbawicielem.
5. Za Tobą stęsknieni
w niebo spoglądamy,
w dzień Twojej chwały
będziesz „Bogiem z nami”.

Sam Bóg uderzył w dzwon Kościoła
Subito Santo
pieśń dziękczynna za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: G. Duchnowski

    


       


  

 

 

1. Sam Bóg u  de  rzył w dzwon Koś  cio  ła.






 

    

„Ur  bi et Or  bi”
głoś  no
wo  łał:
    





2. i cud się stał,
3. Mi   ło  sier  dzie.



„Ha  bemus Papam!”,


   

ciesz się, Kra  ko  wie


          

i „Gau de



Refren:



 

Chwa ła

 

bio 



Ma ter”,

 

Ci,





Oj czy zno

Bo  że,



 







  

mo ja!

   


na

zie  mi, w nie 

 



 sach, nie  bio 







sach, bo

 

Po 

 

 


  

Ty wy 



 




ja  ko Pas

 





cio  ła.







Chry    ste,

 








 la





ka

 
 

 te  rza
Świę  te  go Koś 

 
   


To  bie cześć i

   

moc i
pa  no
  



     

brałeś Pa   pie  ża





 wa  nie,



    

Kró lu nasz i

 


chwa  ła,

O

Je  zu

 

Fine

Pa  nie.

    
 


   
 









1. Sam Bóg uderzył w dzwon Kościoła.
„Urbi et Orbi” głośno wołał:
„Habemus Papam!”, ciesz się, Krakowie
i „Gaude Mater”, Ojczyzno moja!
Ref.: Chwała Ci, Boże, na ziemi,
w niebiosach, niebiosach,
bo Ty wybrałeś Papieża Polaka
jako Pasterza Świętego Kościoła.
Tobie cześć chwała, moc i panowanie,
O, Jezu Chryste, Królu nasz i Panie.

2. Z piekielnych mocy strzał śmiertelny;
płacz i modlitwa i cud się stał,
bo Matka Boska podniosła krwawy
pierścień Rybaka i ocaliła.
3. Całował ziemię, bo ją kochał.
Głosił nam Boże Miłosierdzie.
Zostańcie z Bogiem, idę do Ojca.
Kocham Cię, Polsko, Ojczyzno moja!
4. „Subito Santo” i zaraz przyjdź,
z nieba przypomnij trudnej Polsce,
że nic nad Boga, niechaj zagra róg;
niech ziemia zadrży, bowiem któż jak Bóg?

 

 

4. „Su  bi  to



że

 

nic nad Bo  ga,



niech

   



zie  mia

 

bowiem któż jak



przyjdź,

tru   dnej Pol sce,

 







    

San  to” i za  raz

   


z nie ba przy  pom nij

    



    


  

niechaj za gra



Bóg?



zad



 

róg;



rży,

 

Ref.: Chwała

Sercem, duchem zjednoczeni
Wytrwjcie w miłości mojej!

(J 15,9)

Hymn I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

      
     
1. Ser cem, du chem zjedno  cze  ni,

     



  
Chrys  tu  so  wi hołd skła  da  my.
 
 

    
     
Po  mo cy Two  jej,
Je  zu, wzy  wa  my,
 
   

      
  


byśmy w miłości Two  jej wytrwa  li.
 Refren:  
    


    
    


Je zu, wytrwa  my
w miłości Twojej wy 
 
   




  

trwa  my!
Tyl  ko bądź z na   mi,

   
 




  
 
tyl  ko bądź
z na 
 mi!
Wy 




       


 

trwa  my,

Je   zu, wy  trwa  my!





1. Sercem,

duchem zjednoczeni,

Chrystusowi hołd składamy.
Pomocy Twojej, Jezu, wzywamy,
byśmy w miłości Twojej wytrwali.
Ref.: Jezu, wytrwamy
W miłości Twojej wytrwamy!
Tylko bądź z nami,
tylko bądź z nami!
Wytrwamy, Jezu, wytrwamy!

2. Jezu, Ty nas ocaliłeś,
Krwią swą – Boski Pelikanie;
a teraz jesteś Świętą Komunią,
Byśmy w miłości Twojej wytrwali.
3. Nic nas od miłości Twojej
Nie odłączy, Chryste, Panie!
Siły nam dodaj i przymnóż wiary,
Byśmy w miłości Twojej wytrwali.

Studziańska Matko
do Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny





sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

  Refren:
   








  



    

  

Studziańska Ma  tko Świętej Ro  dziny





z Panieńskiej

  

O  bejmij

  

Gó  ry

  

ser   cem

  

 

Ciebie pro  simy:

  

 

lud Ci od  da ny,
Fine

   

 

           
   



  
1. Tyś o  po czyń  skiej zie  mi jest
Pa  nią


    
   
            
o

to Cię,

Mat  ko


   
     


Bądź Matką Ziel   ną,

   
      

na   sza bła  gamy.

     
  

Jagodną, Siew  ną
  
    
 


dla tych, co „żywią”, „bronią” i

tu, nad Pi  li   cą,

trwa ją.

Ma tką Za grzew ną.





Ref.: Studziańska Matko Świętej Rodziny
z Panieńskiej Góry, Ciebie prosimy:
obejmij sercem lud Ci oddany,
o to Cię, Matko nasza, błagamy.



1. Tyś opoczyńskiej ziemi jest Panią
dla tych, co „żywią”, „bronią” i trwają.
Bądź Matką Zielną, Jagodną, Siewną
tu, nad Pilicą, Matką Zagrzewną.
2. Miłości pięknej Matko, prosimy,
naucz dziewczeta, chłopców, rodziny;
niech w świetej wierze ojców wytrwamy,
oto Cię Matko dobra, błagamy.
3. I filipinom stróżom Ci wiernym
daj nowych świetych i chleb powszedni
niechaj ich służba i życie wiarą
będą dla Ciebie miłą ofiarą.
4. A gdy do Ciebie przyjdzie Warszawa
nieujarzmiona, wierna i krwawa,
spraw, aby Polska za Twą przyczyną
stała się jedną Świętą Rodziną.

Subito Santo
piosenka napisana po śmierci Ojca św. Jana Pawła II



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: D. Janus

 
 
 1. Subito Santo

i przybądż szybko,
boś nam potrzebny,
żeby anioły
czarne, nizinne
nie poszarpały podniebnych.
Ref.: Ten, co odmienił oblicze Ziemi,
niech dla nas będzie Błogosławiony,
spraw to Panie, już teraz,
Amen.

2. Subito Santo
i nie bądż tylko
dla ponadwiecznych
świat się znów zmieni
na kolorowy
a ludzie będą serdeczni.
3. Subito Santo
a słońce dobra
niech z nieba świeci
pokój i prawda
w rajskich ogrodach
niech się całują jak dzieci.

Święta Faustyno, iskierko wierna
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela







             
Święta Faustyno, i skierko wierna ogłaszaj




             

świa tu, że mi łość Bo ża jest miło sier  na!
 










  

O  gień i wo  da
niech świat odmie nią;
 



    
   

niech bę  dą no  we
nie  bo i zie  mia,
 
 
Fine





      

Refren:

bo Bóg przychodzi,



Bóg miłosier  ny!

   
  

1. Wi  dzę Cię, Je  zu

   

  


 
    
z ra  na  mi Mę  ki,
 
    

po Zmartwychwstaniu, z Twym przebaczeniem,

     
a



o  czu nie śmiem



   
 
pod nieść ku nie  bu,



    
 
więc tyl  ko wo  łam,


    


Je  zu. ufam To  bie!

 
    
 
    

wo  łam w po ko  rze:

Ufam Ci, Bo 



 że!

Ref.: Święta Faustyno, iskerko wierna,
ogłaszaj światu, że miłość Boża jest miłosierna!
Ogień i woda niech świat odmienią;
niech będą nowe niebo i ziemia,
bo Bóg przychodzi, Bóg miłosierny!

1. Widzę Cię, Jezu, z ranami Męki,
po Zmartywchwstaniu, z Twym przebaczeniem,
a oczu nie śmiem podnieść ku niebu,
więc tylko wołam, wołam w pokorze:
Jezu, ufam Tobie! Ufam Ci, Boże!
2. Jestem jak Tomasz, co nie uwierzył;
do mnie przyszedłeś  teraz już wierzę!
żeś moim Bogiem, żeś moim Panem;
z całym Kościołem wołam w pokorze:
Jezu, ufam Tobie! Ufam Ci, Boże!

Święta Maryjo, Matko Różańcowa
Hymn Żywego Różańca
sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

   
     
Matko Różańco wa,
 



          
 

bądź pozdrowiona
każdym moim „Zdrowaś”.
   
 


    

  
 
Niech ży cie mo  je,
A nielska Królo  wa,
Fine
        
 
     

 

będzie różańcowym
i os tatnim „Zdrowaś”.
   
 

           
1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,

   





 
  




Bo żych na ro dzin,
świętych O  fia ro wań.
   
    

     



Po móż nam, Matko,
znów odnaleźć Bo  ga
 

    



     
 


 

    
 
Święta Mary  jo,

Refren:

w radosnych sercach

i rodzinnych progach.







Ref.: Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”.
Niech życie moje, Anielska Królowa,
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
W radosnych sercach i rodzinnych progach.
2. Weselna Matko z Galilejskiej Kany,
Smutnemu światu uproś cud przemiany,
Byśmy z różańcem i w Komunii Bożej
Ujrzeli Pana w świetlanym Taborze.
3. Chryste, my krzyż swój codziennie dźwigamy,
Pomóż, bo sił brak i znów upadamy,
A chcemy dojść aż do ukrzyżowania
I być świadkami Twego zmartwychwstania.
4. O Matko Zielna, Matko Wniebowzięta,
Pamiętaj o nas, jak Matka pamięta,
Bramą Niebieską bądź nam, Różańcowa,
Tam Ci będziemy śpiewać wieczne: Zdrowaś...

Święty Antoni z chlebem

 

o św. Antonim Padewskim
sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela
Refren:

   




Święty An  to  ni z chle  bem dla biednych,

   




  

   

  
naucz nas szu  kać
Pra  wdy i
Bo   ga
 
Fine


   
   
 
na dzień po   wszedni.
1. W wielu po 


  
     
    
    
mył  kach i błę  dach,
na ży  cia za  wi  łych
     
        
 


dro  gach
szu ka my pra  wdy i pię   kna,
 
   

  
   





    

do  bro  ci


 



lu  dzkiej



  
 

i

Bo  ga.

  

Świę  ty An  to   ni z chlebem dla bied 


           

Refren:

nych,




muz.: ks. M. Michalec

Naucz nas szu  kać Prawdy i

Boga

 
    
Fine

             
na dzień pow  sze  dni.
1. W wielu pomyłkach




 
             
  
 






     
    
  
  
  
prawdy i piękna, doboci ludzkiej i Bo ga.

i błędach, na życia zawiłych drogach szukamy

Ref.:
 Święty Antoni, z chlebem dla biednych,
naucz nas szukać Prawdy i Boga
na dzień powszedni.
1. W wielu pomyłkach i błędach,
Na życia zawiłych drogach,
Szukamy prawdy i piękna,
Dobroci ludzkiej i Boga.
2. W prostocie stoisz przed nami
Z chlebem powszednim i z wiarą,
Z Dzieciątkiem Bożym na ręku,
By dać Je tym, co szukają.
3. Gdy zginę Bogu jak drachma,
Jak w ciernie splątana owca,
Pomóż mi drogę odnaleźć
Do mego Boga i Ojca.

Święty Pawle, Apostole
pieśń na Rok Św. Pawła - 2008/2009


Refren:




  +         

Święty
Pa  wle, A  po  sto  le,

   


               

dla Chrystusa nas zdo  byłeś. Dałeś nam naukę
  
 







 

 

 

Bo żą,
nadto i samego siebie.
O, naj 
 
  
 
      




większy z Apo  stołów, Chrystus Pan ukrzyżo 
     



 


 
 
wany,
Ten co dla nas zmartwych powstał,



 
Fine


        

jest je  dynym naszym Panem! 1. Nie śmiem

  



            

zwać się Apo  stołem,
byłem przecież prześla 
     
 
  
 
dowcą,  te raz znaki mę ki
Chry sta

 
    
 

sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

w wię  zach i

kaj  da  nach

no  szę.

  Ref.:
 Święty Pawle, Apostole,
dla Chrystusa nas zdobyłeś.

Dałeś nam naukę Bożą,
nadto i samego siebie.
O, największy z Apostołów,
Chrystus Pan ukrzyżowany,
Ten co dla nas zmartwychpowstał,
jest jedynym naszym Panerm!

l. Nie śmiem zwać się Apostołem,
byłem przecież prześladowcą,
teraz znaki męki Chrysta
w więzach i kajdanach noszę.
2. Dniem i nocą myślę o Was,
byście byli mocni w wierze,
Pan niech wręczy Wam koronę,
koniec czasów gdy nadejdzie.
3. Teraz wiara i nadzieja,
miłość Boża  te trzy trwają,
Bóg dla tych zgotował niebo,
którzy Bożą miłość mają.

Taką wiarę mieć bez pytań
wotum dla Świętego Józefa Kaliskiego
w dniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu
- 4 czerwca 1997r.
sł.: ks. J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

  Refren:
  
 

 
      
Taką wia  rę mieć bez
pytań, takie
 
 
 

  
 
Bo  gu
za  u

fa  nie,
ci  che
  
 

 
 
 
Bo  giem za  dzi  wie  nie
przez Jó 
Fine








ze  fa
daj
nam,
Pa  nie.

 

    
     

 
1. Przy  szła wre szcie pe łnia
cza sów, Słowo
 






Cia  łem
sta  ło,
 
 się nam


         
Bóg na  zwa ny Sy nem Cie  śli z Mat ki




  

czy  stej

wziął

swe

Cia



ło.

 

Ref.: Taką wiarę mieć bez pytań,
takie Bogu zaufanie,
ciche Bogiem zadziwienie
przez Józefa daj nam, Panie.
1. Przyszła wreszcie pełnia czasów,
Słowo Ciałem się nam stało,
Bóg nazwany Synem Cieśli
z Matki czystej wziął swe Ciało.
2. Cichy Cieśla zatroskany,
w wigilijnej nocy porze,
szuka miejsca w Mieście Chleba,
adwentowej Matce Bożej.
3. W noc Bożego narodzenia
zadziwiony Tajemnicą,
adoruje Boga Syna
z Bożą Matką, a Dziewicą.
4. Przed zawiścią herodową
w obcej ziemi chroni Dziecię,
prace rąk swych daje Matce
i Synowi w Nazarecie.
5. Ojców naucz bronić życia,
matkom niechaj starczy chleba,
nam proszącym Twej pomocy,
pomóż prosto iść do nieba.
Ostatni refren:
Wieczną miłość mieć bez pytań,
wieczne z Bogiem przebywanie,
wieczne Bogiem zadziwienie
przy Józefie daj nam, Panie.

Wiara mocniejsza jest niż panowanie
o św. Zygmuncie Szczęsnym-Felińskim



sł.: bp J. Zawitkowski
muz.: ks. W. Kądziela

Ref.: Wiara
 mocniejsza jest niż panowanie,
Wszystko dla Boga, niewola, wygnanie,
Zawsze zwycięży miłość w cierpliwości,
Aż do wolności, aż do świętości.

1. Opatrzność Boża dała trudnej Polsce
Pasterza zgody, bohatera wiary,
Boskich i ludzkich, świętych praw obrońcę,
Człowieka, co miał wielkie, polskie serce.
2. Ojcze zesłanych, opiekunie sierot,
Szczęsny dla wszystkich, Tu już jesteś święty;
A my wciąż biedni, niewolą zranieni,
Żyć jako wolni jeszcze nie umiemy.
3. Z nieba spójrz na nas, Ojcze pojednania,
Na polskie wioski, miasta i Warszawę,
Spraw, aby Polska za Sióstr Twych przyczyną
Stała się zgodną i szczęsną rodziną.
4. Pasterzu wierny, my przez Twe zesłanie
Jesteśmy wolni, więc niechaj w Ojczyźnie
Zakwitnie chwała Boga, cześć Maryi
Ziomkowie Twoi niech będą szczęśliwi.

