18.

AMEN, JAK MARYJA
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,
mów : Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja, Amen
- widocznie Bóg tak chce.
Tak, jak Maryja wypełniaj wolę Boga,
i zanieś tam swój uśmiech,
gdzie często płyną łzy.
2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją,
mów : Amen …
3. Kiedy w twym sercu nic więcej prócz
bólu, mów : Amen …

19. GDY POPATRZYSZ DOOKOŁA
1. Gdy popatrzysz dookoła,
gdy otworzysz swoje oczy,
wówczas dojrzysz tylko smutek,
który nasze życie mroczy.
Dni tak szare, tak ponure,
bez uśmiechu i radości,
tylko smutek sam pozostał,
który w sercach naszych gości.
Lecz nadzieja jest w Maryi,
która sama, choć stroskana
zawsze cieszy i rozdaje
Łaski, które płyną od Pana.
Ref :Maryjo, Tyś naszą nadzieją,
Maryjo, Ty radość nam dasz.
Spraw, Mario, niech serca się śmieją,
Maryjo daj na szare dni pogodną twarz.
2. Wejdź, o Mario, w nasze życie,
w nasze serca i zagrody,
daj na szare dni codzienne
trochę szczęścia i pogody.
Schyl się, Matko, nad ludzkością
co pokoju jest spragniona
i jak tulisz swego Syna,
tak nas wszystkich weź w ramiona.
Przynieś, Matko, na swych rękach
tę największą radość świata,
przynieś, Matko, nam Jezusa
w nasze młode, trudne lata.
Ref : Maryjo …

20. SPUŚĆCIE NAM
NA ZIEMSKIE NIWY
1. Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios obłoki,
świat przez grzechy nieszczęśliwy
wołał w nocy głębokiej.
Gdy wśród przekleństwa od Boga,
czart panował, śmierć i trwoga,
a ciężkie przewinienia
zamkły bramy zbawienia.
2. Ale Ojciec sie zlitował
nad nędzną ludzi dolą,
Syn się chętnie ofiarował,
by spełnił wieczną wolę.
Zaraz Gabryjel zstępuje
i Maryji to zwiastuje
iże z Ducha Świętego
pocznie Syna Bożego.
3. Panna przeczysta w pokorze
wyrokom się poddaje,
iszczą się wyroki Boże,
Słowo Ciałem się staje.
Ach, ciesz się Adama plemię,
Zbawiciel zejdzie na ziemię,
drżyj piekło, On twe mocy
w wiecznej pogrąży nocy.
4. Oto się już głos rozchodzi,
wstańcie bracia uśpieni,
zbawienie nasze nadchodzi,
noc się w jasny dzień mieni !
Precz odtąd dzieła niecnoty,
wylęgnione wśród ciemnoty,
niech każdy z nas w przyszłości
zbroje wdzieje światłości.

21.

ŚPIEWAJMY WRAZ
Śpiewajmy wraz
– aż zejdzie z góry Bożą moc
Śpiewajmy wraz
– aż zejdzie z góry Boża moc.
Niech serce Twe / 2x
Nie lęka się / 2x,
Śpiewajmy, aż zejdzie z góry Boża moc.

1. OTO PAN BÓG PRZYJDZIE
Oto Pan Bóg przyjdzie,
z rzeszą Świętych k'nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja.

2.

ZWIASTOWANIE
1. O, Mario, czemu pobladłaś?
Tyś można, jak inna żadna,
bo poczniesz Króla nad króle,
a nazwą Go Emmanuel.
Ref: Nie trwóż się Mario, Lilijo.
Dzieciątko Święte powijesz.
Siankiem Mu żłobek wyścielesz,
nim błyśnie gwiazda w Betlejem.
Radować wszyscy się będą,
muzyką chwalić, kolędą,
bić będą niskie pokłony
przed Twoim Jednorodzonym,
Jednorodzonym, a,a,a …
2. Nadzieje ludu spełnione,
bo Ciałem stanie się Słowo.
Niech będzie błogosławiony
Żywota Twojego owoc.
Ref : Nie trwóż się Mario …

3.

MATKO NAJCICHSZA
1. Gdy przyszedł Anioł z wielką nowiną,
która burzyła świat Ci znany,
stanęłaś w ciszy, tylko z prostotą
spytałaś: „Jakże się to stanie?”
Ref : Matko najcichsza,
Matko milknąca,
Matko z Ikony Częstochowskiej.
Naucz nas słuchać,
naucz zamilknąć
I żyć pełnieniem woli Bożej.
2. Gdy w nasze życie podpływa skarga,
ból, krzywdy i niezrozumienia,
pomóż wypłakać się tylko Tobie,
wprowadź nas w świat Twego milczenia.
Ref : Matko najcichsza …

4.

IDĄ WYSŁAŃCY
Idą wysłańcy zwiastujący pokój,
który przynosi radość i zbawienie,
który pozwala dostrzec Boga wokół,
który rozjaśni nam noc.
Weselcie się radosnym śpiewaniem,
chwalcie Boga swym oczekiwaniem,
a kiedy przybędzie wysłucha każdego
i królował będzie nam.

5.

POZDROWIONA BĄDŹ
1. Do Nazaretu, gdzie Jej dom
z obłoków przybył Boży gość,
i przed Maryją kłania się
Boży posłaniec Gabryjel.
Ref : Pozdrowiona bądź,
Ciebie dzisiaj prosi Bóg,
zechciej Matką Jego być,
Jezusowi daj swój dom.
Pozdrowiona bądź,
Ciebie dzisiaj prosi Bóg,
zechciej Matką Jego być,
Jemu daj swój dom.
2. Maryja rzekła w sercu swym :
niech wola Pana spełni się .
I pośród ludzi dzięki Niej
zamieszkał Jezus, Boży Syn.
3. Elżbieta kornie kłania się,
z radością wita krewna swą :
Ty, co Mesjasza niesiesz nam,
błogosławioną zawsze bądź.
4. Od tamtej chwili, aż do dziś,
maluczkim Pan objawia się .
I przez Maryję w życie Twe,
Zbawiciel wkroczyć pragnie znów.

6.

MAGNIFICAT
Magnifikat, Magnifikat, Magnifikat
anima mea Doninum,
Magnifikat, Magnifikat,
Magnifikat anima mea.

7. ARCHANIOŁ BOŻY,
GABRYJEL
1. Archanioł Boży, Gabryjel,
posłan do Panny Maryji.
Z Majestatu Trójcy Świętej
tak sprawował Poselstwo k’Niej
„Zdrowaś Marjo, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą to rzecz pewna.
2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
jako Panna bojaźliwa.
Zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.
3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: „Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

8. NIEBIOSA ROSĘ
SPUŚĆCIE NAM Z GÓRY
1. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,
sprawiedliwego wylejcie chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj swoje zagniewanie
i grzechów naszych zapomnij już Panie.
2. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,
sprawiedliwego wylejcie chmury.
Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci,
stoim przed Tobą, jak trędowaci.
3. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,
sprawiedliwego wylejcie chmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany,
i ześlij Tego, co jest nam zesłany.
4. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry,
sprawiedliwego wylejcie chmury.
Roztwórz się ziemio i z łona Twojego,
wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

9. PAN BLISKO JEST
Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

10. CZEKAM NA CIEBIE,
JEZU MÓJ MAŁY
1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
ciche błaganie ku Niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały,
sercem gorącym przyzywa Cię.
Ref : Spójrz, czekamy na tej ziemi,
przybądź Jezu, pociesz nas,
szczerze kochać Cię będziemy,
przyjdź, o Jezu, bo już czas.
2. Usłysz Maryjo głos twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień,
o daj nam Słońce, które rozświeci
błędu i grzechu ponury cień.
Ref : Spójrz czekamy …

11. CZEKAM NA CIEBIE
DOBRY BOŻE
1. Czekam na Ciebie dobry Boże,
Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się
Niechaj mi Łaska Twa pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref 1: Przyjdź do mnie, Panie,
Mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie,
Przyjdź z Łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się .
2.Wśród licznych trosk i niepokojów
kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas Panie, Swoim Ciałem,
Tyś nasza Moc, nasz Bóg i Pan.
Ref 2: Przyjdź do nas, Panie,
Nasz dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas Panie,
Przyjdź z Łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się .

12. O, PANIE ROZPAL OGIEŃ
O, Panie rozpal ogień,
który nigdy nie zagaśnie
w naszych ciemnościach.

13.

ADWENTOWE PROROCTWA
1. Słuchaj domu Dawida:
oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:
Panna pocznie i zrodzi Syna
Emmanuela!
Więc drogę Panu przygotujcie,
Ścieżki swe równajcie,
niechaj góry zniżą się.
Ref : Przejrzą oczy niewidomych,
uszy głuchych się otworzą,
chromy jak jeleń wyskoczy,
język niemych weselem krzyknie,
na pustyni trysną zdroje wód.
2. Wschodzi gwiazda z Jakuba,
z Izraela podnosi się berło.
Wyśpiewuj córo syjońska,
krzycz Izraelu,
twój Król i Pan jest pośród ciebie.
On na zawsze zniszczy śmierć
i otrze każdą łzę.
Ref : Przejrzą oczy niewidomych …

14.

MARANA THA
Ref : Marana ta! Przyjdź, Jezu, Panie
w swej chwale do nas zejdź!
Marana ta, usłysz wołanie
gdy się wypełnią wieki.
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam
przez wichru szum dajesz poznać się.
3. W Kościele swym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
4. Gdy miłość swą okażemy w krąg
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

15.

CHOĆ JESTEM MAŁY JAK PALEC
Choć jestem mały, jak palec,
choć jestem mały jak mrówka,
ale proszę Cię, Panie :
– wejdź do mego serduszka, la, la, la …
ale proszę Cię, Panie :
– wejdź do mego serduszka.

16.

TWOJE ŚWIATŁO
Uwaga, uwaga, potrzebne światło! / 3x
REF: Boże światło prowadzi mnie,
noc jaśniejsza jest niż dzień.
Boże światło prowadzi mnie,
noc jaśniejsza jest niż dzień.
1. Noc jest straszna, noc ponura,
straszny nawet cień na murach,
ciemny pokój, jakieś strachy,
coś wylazło z szafy.
Noc jest straszna, noc ponura,
straszny nawet cień na murach,
czy się boisz pytam się ?
Boże dziecko mówi: „Nie!”
REF: Boże światło prowadzi mnie …
2. Łatwo się potknąć i poobijać,
czego nie widać trudno omijać,
ruszam z miejsca w drogę niełatwą
potrzebne mi Boże światło.
Łatwo się potknąć i poobijać,
czego nie widać trudno omijać,
czy się boisz pytam się ?
Boże dziecko mówi: „Nie!”
REF: Boże światło prowadzi mnie …

17.

„FIAT” (czyt. Fijat)
1. Przyszedł Anioł do Ciebie,
posłany od Boga,
powiedział Ci o Wielkiej Tajemnicy,
a Ty w pokorze słowa te przyjęłaś
i powiedziałaś: „fijat”.
REF: Za to słowo, Maryjo,
ja dzięki Ci czynię.
Twoje „fijat” niech będzie
treścią mego życia.
2. Popatrz Mario na ludzkość,
jak woła do Ciebie,
abyś poczęła jej Odkupiciela.
On nam przyniesie
grzechów odpuszczenie
i życie wieczne da.
REF: Za to słowo, Maryjo …

22. W CIEMNOŚCI IDZIEMY
W ciemności idziemy, w ciemności,
do źródła Twojego życia.
Tylko pragnienie jest światłem / 2x.

23.

Z TOBĄ CIEMNIOŚĆ
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna
wokół mnie,
a noc tak jak dzień zajaśnieje.

24

. BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE
Bądź z nami w kontakcie Panie Boże,
bo szatan robi nam zwarcie.
Niech iskra miłości przez nas przepłynie
i zapali nasze latarnie.

25.

ONA POWIEDZIAŁA ‘TAK’
1. Kim jest Ta i Kto to jest,
Bogu spodobała się,
najkochańsza ze wszystkich Mam,
Zbawiciela urodziła nam.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
Ona powiedziała ‘tak’.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
Ona powiedziała ‘tak’.
Kto ducha ma, ten mówi ‘tak’,
Kto ducha ma, ten mówi ‘tak’,
mówi ‘tak’.
2. Bóg na Matkę wybrał sobie,
najpiękniejszą z wszystkich kobiet.
Bóg ma gust, On się zna,
Wiedział, która powie ‘tak’.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
Ona powiedziała ‘tak’.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak,
Ona powiedziała ‘tak’.
Kto ducha ma, ten mówi ‘tak’,
Kto ducha ma, ten mówi ‘tak’,
mówi ‘tak’.
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ŚPIEWAJMY PANU !!!

Śpiewniczek przeznaczony
do użytku wewnętrznego
na katechezie i w kościele.
Opracowanie graficzne
i wybór pieśni adwentowych
- katechetka Elżbieta Lisowska.
ŚPIEWAJMY PANU !!!

