PMK Saarland

Nasze piosenki
2007
1. CZARNA MADONNA

ą

1. Jest zak tek na tej ziemi
Gdzie powracać kaŜdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
ą
Byś w matczyn Jej opiek ę 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 spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
ą
I opiek cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe,
ą
Gdy powtórzysz Jej z radości słowa te:
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 swe
ą
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosz c Cię:
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2. BARKA

ą

1. Pan kiedyś stan ł nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
ą
By łowić serca, Słów BoŜych prawd .
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
ą
Swoj bark ę pozostawiam na brzegu,
ą
Razem z Tob nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
ą
Moim skarbem s ręce gotowe
ą
Do pracy z Tob , i czyste serce.
Ref:
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu, i samotności.
Ref:
4. Panie rejs odwołany
Bo Sternika do siebie wezwałeś
A nam brak siły, nadzieja zgasła
Ref.
ą
O Chryste, przecieŜ burze szalej
Ratuj bark ę, bo bez Ciebie zginiemy.
"Nie lękajcie się! A wypłyńcie na głębie!"
Cała naprzód! Nowy świta juŜ dzień.

Ć

3. BOś A RADOŚ

JAK RZEKA

1. BoŜa radość jak rzeka, (2. BoŜa miłość... 3. BoŜy pokój...)
BoŜa radość jak rzeka,
ą
BoŜa radość wypełnia duszę m .
BoŜa radość jak rzeka,
BoŜa radość jak rzeka,
ą
BoŜa radość wypełnia duszę m .
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4. CZEKAM NA CIEBIE
1. Czekam na Ciebie dobry BoŜe,
przyjdź do mnie Panie pospiesz się,
niechaj Twa łaska mi pomoŜe,
ą
chcę z czystym sercem przyj ć Cię.
Refren Przyjdź do mnie Panie, mój dobry BoŜe,
Przyjd ź i nie spóźniaj się.
ą
ą
Przyjd ź do mnie Panie, przyjdź z łask swoj ,
Przyjd ź i nie spóźniaj się.
2. W śród licznych trosk i niepokojów,
kiedy juŜ sił nie starcza nam,
karmisz nas Panie swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
5. DO CELNIKA MATEUSZA
1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan.
Czy przemieni jego Ŝycie pełne plam?
Po cóŜ idzie do grzesznika,
Tego zdziercy i oszusta?
CzyŜby nie miał juŜ do kogo dzisiaj iść?
A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
ą
A ubogim pół maj tku mego dam.

ą

ą

2. Teraz widzę juŜ przed sob now drog ę,
ą
ą
ą
Muszę zatrzeć tamt star , pełn plam.
Idę razem z moim Panem
Rzucać sieci, łowić ludzi
ą
I nowinę tak wspaniał głosić wam.
Ja, Mateusz, wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
ą
A ubogim pół maj tku mego dam.
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6. DYM JAŁOWCA
1. Dym jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyŜej wznosi,
ą ą
Strumień drobn fal błyska,
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi, -------ciszy prosi.

ą

Ref.: śeby była taka noc, kiedy myśli mkn do Boga,
śeby były takie dni, śe się przy Nim ciągle jest,
śeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga,
ą
ą
Abyś plecak swoich win, strom ścieŜk umiał nieść.
2. Ogrzej dłonie przy ognisku,
Płomień twarz ci zarumieni,
ą
Usi dziemy razem blisko
ą
ą ą
ą
Jedn myśl poł czeni, poł czeni.
3. TuŜ przed szczytem się zatrzymaj,
ą
Spójrz jak gwiazdy w dół spadaj ,
Spójrz jak drga kosodrzewina,
ą
ą
ą
Góry z tob wraz wołaj , wraz wołaj .

Ć

7. JAK ROZPOZNA MAM CHRYSTUSA
Ref. Jak rozpoznać mam Chrystusa,
gdzie Go szukać mam?
PomóŜ mi bym Go odnalazł i juŜ nie był sam.
1. W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest.
W modlitwie, w modlitwie On czeka cię.
2. W
3. W
4. W
5. W
6. W
7. W

Kościele...
radości...
miłości...
pokoju...
cierpieniu...
człowieku...
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8. JESTEŚ KRÓLEM
Jesteś Królem /2x Królem jest Bóg 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
ą
stawajmy przed obliczem Pana wielbi c Go...
9. JEZUS JEST TU
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu!
ą
O, wznieśmy ręce, wielbi c Jego Imię!
Jezus jest tu!
2. Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas!
ą
O, wznieśmy ręce, wielbi c Jego Imię!
Pan jest wśród nas!
10. WEJDZMY DO JEGO BRAM Z DZI ĘKCZYNIENIEM
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
ą
Radosn Bogu śpiewajmy pieśń!
Ref.
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Raduj się w Nim, Światło ści Twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyŜszać Go chciej.
11. W LEKKIM POWIEWIE
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
nie przez wicher ogromny i nie przez ogień
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
ą
lw lekkim powiewie nawiedzasz duszę m
12. OFIARUJ Ę TOBIE PANIE MÓJ
Ofiaruję Tobie Panie Mój
Całe Ŝycie me, Cały jestem Twój, aŜ na wieki,
Oto moje serce, przeciez wiesz :
ą ą
ą
Tyś miłości m jedyn jest.
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13. W DROG Ę Z NAMI
1. W drog ę z nami wyrusz, Panie,
Nam nie wolno w miejscu stać.
ą
Gdy zbł dzimy, podaj ręk ę,
Gdy upadniemy, pomóŜ wstać!
Ref.: I do Serca Swego prowad ź, prowadź nas!
2. Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli
CięŜar krzyŜa przez ten świat.
3. Gdy do Pana odejdziemy,
Niech nie płacze po nas nikt,
Bo my przecieŜ z Nim być chcemy,
ą
Jego łask wiecznie Ŝyć.
14. PANIENCE NA DOBRANOC
1. Zapada zmrok, juŜ świat ukołysany.
A..E
ą
Znów jeden dzień odfrun ł nam jak ptak. E A A7
Panience swej piosenk ę na dobranoc
D A
ą
E A
Zaśpiewać chcę w ostatni chwilę dnia.

ą

2. I chociaŜ wnet ostatnie światła zgasn ,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
ą
ą
Panienko daj szczęśliw , dobr noc.

ą

3. I ludzkim snom błogosław dłoni jasn
I oddal od nich cień codziennych trosk.
ą
ą
I tym, co znów nie będ mogli zasn ć,
ą
ą
Panienko daj szczęśliw , dobr noc.

ą

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
ą
I tym, co dzisiaj zasn raz ostatni,
ą
ą
Panienko daj szczęśliw , dobr noc.
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15. SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA
Szukajcie wpierw Królestwa Bo Ŝego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Allelu-, alleluja!
16. WIELE JEST SERC

ą

Ref.: Wiele jest serc, które czekaj na Ewangelię,
ą
ą
Wiele jest serc, które czekaj wci Ŝ.

(2x)

1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, Ŝe Bóg poprowadzi cię do ludzi. (2x)
2. Sam zobaczysz, Ŝe Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. (2x)
17. POLSKIE KWIATY
1. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat,
ą
Lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko st d,
Został rodzinny dom - tam jest najpiękniej.
Ref.: Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.
2. śeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
ą
ą
Pola i ł ki. I do matczynych r k
ą
ą
Przynieść z zielonych ł k rozkwitłe p ki.
Ref.: Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty...
3. Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna,
ą
Hen, gdzieś po świecie. Zabierz ze sob w świat,
Zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik.

ą

ą

Ref.: Weź z t piosenk bukiecik kwiatów:
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki...
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18. PAN JEST PASTERZEM MOIM
Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Ref.
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie

Ć

19. RADOŚ

TCHNIJ W SERCE ME

1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Radość tchnij, proszę, w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.
Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Królem jest.
Śpiewaj Panu, który
Śpiewaj hosanną, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

ą

2. Pokój tchnij w serce me, bym odpocz ł,
Pokój tchnij, proszę, w serce me.
ą
Pokój tchnij w serce me bym odpocz ł,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię. Ref.
20. TO PRZYKAZANIE
To przykazanie Ja dziś daję wam,
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.

ą

A wtedy wszyscy poznaj , Ŝeście moi.
ą
Gdy miłość wzajemn mieć będziecie.
Nana, - nana – na,
ą
A wtedy wszyscy poznaj , Ŝeście moi,
ą
Gdy miłość wzajemn mieć będziecie.
21. OTO JEST DZIE Ń
Oto jest dzień, (2x) Który dał nam Pan. (2x)
Weselmy się (2x) I radujmy się w nim. (2x
Oto jest dzień, który dał nam Pan,
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień, Który dał nam Pan!
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22. JEZUS NAJWYśSZE IMI Ę
Jezus, najwyŜsze Imię, nasz Zbawiciel,
ą
Ksi Ŝę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Ŝywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.
23. CHWAL Ę CIEBIE, PANIE
Chwalę Ciebie, Panie:/ Chwalę Ciebie, Panie:/
...i uwielbiam:/.... i uwielbiam:/
ą
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiaj c imię Twe.
/:Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
/:nie dorówna Tobie nikt.:/ nie dorówna Tobie nikt /
24. MAGNIFICAT
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea!
25. GDY KL ĘCZ Ę PRZED TOBĄ

ą

1. Gdy klęczę przed Tob ,
Modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
I we mnie miłość wznieć.
Ref.: Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.
2. Wszystko Tobie oddaję,
ą
KaŜdy sen i kaŜd myśl,
Matko Boga i Matko moja,
Wznieś je przed Pana tron!
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26. LAUDATE OMNES GENTES
/:Laudate omnes gentes laudate Dominum.:/
(Wszystkie narody chwalcie Pana)
27. LAUDATO SI
Ref.: Laudato si, o mi Signore. (4x)
1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś:
Słońce na niebie, księŜyc wśród nocy.
ą
Gwiazdy świec ce, wiatry gwałtowne,
śywioły wodne, ogień gorący.
2. Trzeba nam chwalić Ciebie, o BoŜe,
Trzeba nam śpiewać Tobie, o BoŜe,
Bo to jest sensem naszego Ŝycia.
ą
Niech całe Ŝycie będzie piosenk !
28. NIE UMIEM
Ref. Nie umiem dziękować Ci Panie
ą
bo małe s moje słowa.
Zechciej przyjęć moje milczenie
i naucz mnie Ŝyciem dziękować.
1. Naucz milczeć w zachwycie gdy dajesz, a F G
naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.
FGC
Naucz ufać Miłości Twej Panie,
FGCa
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.
FGC
Ref.
2. Naucz patrzeć w Twe ocy mój BoŜe,
naucz krzyŜ Twój całowa ć i nosić.
Naucz słuchać Cię sercem pokornym
i otwierać swe serce na ościeŜ.
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29. NOCĄ OGRÓD OLIWNY

ą

1. Noc Ogród Oliwny,
śpią twardo wszyscy uczniowie.
Czuwa w bólu ogromnym
i cierpi za nas Bóg - Człowiek.
Ref. Ojcze, jeśli moŜliwe, oddal ode mnie ten kielich.
ą
Ojcze, jeŜeli trzeba, chcę Twoj wolę wypełnić.

ą

ą

2. Noc klęczę przed Tob ,
ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w Ŝyciu zawodzi,
jedynie Ty pozostajesz.

ą

3. Noc patrzę przez okno
na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w Ŝyciu cierpienia,
lecz nie śmiem pytać: dlaczego?
30. PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

ą

Pan jest moc swojego ludu
ą ą
Pieśni m jest Pan
Moja tarcza i moja siła
To mój Bóg
Nie jestem sam.
W nim moja siła
Nie jestem sam.
31. POWIEDZ LUDZIOM
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych
ą ą
Otarł dłoni sw Jezus
I powiedział mi, nie martw się,
Jam przy boku jest twym.
Potem spojrzał na grzeszny świat
ą
Pogr Ŝony w ciemności,
ą
I zwracaj c się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:
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Ref.: Powiedz ludziom, Ŝe kocham ich.
Ŝe się o nich wciąŜ troszczę,
Jeśli zeszli juŜ z moich dróg,
Powiedz, Ŝe szukam ich.
2. Gdy na wzgórzu Golgoty
Za nich Ŝycie oddałem,
To umarłem za wszystkich,
Aby kaŜdy mógł Ŝyć.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus,
Wtedy bytem jak ślepy,
On przywrócił mi wzrok.
32. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
33. DOPÓKI ZIEMIA KR ĘCI SI Ę
1. Dopóki ziemia kręci się,
dopóki jest tak, czy siak,
Panie, ofiaruj kaŜdemu z nas,
czego mu w Ŝyciu brak:
Mędrcowi darować głowę racz,
tchórzowi dać konia chciej.
Sypnij grosza szczęściarzom
i mnie w opiece swej miej.
2. Dopóki ziemia kręci się,
o Panie, daj nam znak.
Władzy spragnionym uczyń,
by władza im poszła w smak.
Hojnych puść między Ŝebraków,
ą
niech się poczuj lŜej!
Daj Kainowi skruchę,
i mnie w opiece swej miej.
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3. Ja wiem, Ŝe Ty wszystko moŜesz.,
ą
wierzę w Tw moc i gest,
jak wierzy Ŝołnierz zabity,
Ŝe w siódmym niebie jest.
ą
Jak zmysł kaŜdy chłonie z wiar
Twój ledwie słyszalny głos,
tak wszyscy wierzymy w Ciebie,
ą
nie wiedz c, co niesie los.
4. Panie zielonooki
mój BoŜe jedyny, spraw,
dopóki ziemia toczy się,
zdumiona obrotem spraw,
Dopóki czasu i prochu
ą
wci Ŝ jeszcze wystarczy jej,
daj nam kaŜdemu po trochu.
i mnie w opiece swej miej!
34. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST
Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja, alleluja
Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja, alleluja
On kocha mnie, on kocha mnie,
Alleluja, alleluja
On kocha mnie, on kocha mnie,
Alleluja, alleluja
35. MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ
Ref.: Matko, która nas znasz,
ą
Z dziećmi Twymi b dź,
ą
Na drogach nam nadziej świeć,
Z Synem Twym z nami idź!
1. Z wszystkich niewiast wybrana - przyjdź i drogę wskaŜ!
Córko ludu BoŜego,
do Syna Twego nas prowad ź.
SłuŜebnico pokorna,
Pokój światu daj.
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Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
2. Królowo ognisk rodzinnych,
przyjdź i drogę wskaŜ!
Dziewico, wzorze prostoty, do Syna Twego nas prowad ź.
Oblubienico cieśli.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
3. Królowo narodu naszego,
przyjdź i drogę wskaŜ!
Uci
nionych
nadziejo,
do
Syna
Twego nas prowad ź.
ś
Ś
wiatło łaknących prawdy.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
4. Pociecho ludu biednego,
przyjdź i drog ę wskaŜ!
Pani wszelkiej radości, do Syna Twego nas prowad ź.
Matko tkliwego serca.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
5. Dziewico, Matko Chrystusa,
przyjdź i drogę wskaŜ!
Dziewico, Matko Kościoła, do Syna Twego nas prowad ź.
Dziewico, Matko ludzi.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
6. Matko, przez Syna nam dana,
przyjdź i drog ę wskaŜ!
Matko, która nas słuchasz, do Syna Twego nas prowad ź.
Ty nas zawsze rozumiesz.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
7. Dziewico z nami idąca,
przyjdź i drogę wskaŜ!
Historii świata promieniu, do Syna Twego nas prowad ź.
Pośredniczko najlepsza.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
8. Matko ludzi bezdomnych,
przyjdź i drogę wskaŜ!
Matko prześladowanych, do Syna Twego nas prowad ź.
Matko dzieci wzgardzonych.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
9. Matko ludzi cierpiących, przyjdź i drog ę wskaŜ!
Matko z sercem przeszytym, do Syna Twego nas prowad ź.
U stóp krzyŜa stojąca.
Pokój światu daj.
Ref.: Matko, która nas znasz, ...........
10. Matko płacząca nad nami,
przyjdź i drog ę wskaŜ!
Matko przed karą chroniąca, do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca.
Pokój światu daj.
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36. CICHY WIECZORNY MÓJ ŚPIEW
Ref.: Cichy wieczorny mój śpiew
Chciej usłyszeć, o Panie.
ą
1. Za wieczorn tę pieśń i za krojony chleb,
ą
Za przyjacielsk dłoń - dziękuję Ci, BoŜe.

ą

2. Za wieczorny dzwon, za wiosenny strój ł k,
Za ogrodowy kwiat - dziękuję Ci, BoŜe.
3. Za świe Ŝy zapach lip, za cichy wiatru szept,
ą ą
Za nadchodz c noc - dziękuję Ci, BoŜe.

ą

4. Za złote łany zbó Ŝ, za tęczę pełn barw,
I za wszystko, co mam - dziękuję Ci, BoŜe.
5. Za niebo pełne gwiazd, za szybki ptaka lot,
Za to, Ŝeś stworzył nas - dziękuję Ci, BoŜe.
37. IDZIE MÓJ PAN
Idzie mój Pan, idzie mój Pan. (2x)
On teraz biegnie, by spotkać mnie.

ą

Mija góry, ł ki, lasy, by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić Ŝycia głód.
38. ŚWI ĘTY, ŚWI ĘTY
1. Święty, Święty, Święty, Święty,
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów!
Dziś wznosimy nasze ręce,
ą
ą
Uwielbiaj c miłość Tw .
Święty, Święty, Święty, Święty!
2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem!
Dziś wznosimy nasze ręce,
ą
ą
Uwielbiaj c miłość Tw .
Dobry Ojcze, dobry Ojcze.
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