Śpiewnik

Koncert

„Abba Ojcze”
14 sierpnia 2020 r. (piątek)
godz. 21.00
błonia jasnogórskie (wstęp wolny)

WIELKA
KSIĘGA ŁASK

Spis utworów:
1. Barka
2. Ci, którzy Jahwe ufają

Wpisz się do Wielkiej
Księgi Łask

3. Ty wskazałeś drogę do miłości
4. Uwielbiam imię Twoje, Panie
5. Niech mówią, że to nie jest miłość
6. Panience na dobranoc

W roku 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka czujemy się szczególnie zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do tego,
aby zwłaszcza nowe pokolenie poznało naszego wielkiego rodaka –
orędującego u Bożego tronu w naszych troskach i potrzebach,
oraz pamiętało o nim.
Jeśli nosisz w sercu wdzięczność albo wielki ból, masz wewnętrzną potrzebę podziękowania za łaski lub potrzebujesz
wsparcia, jeśli przeżywasz radość z życia w świetle wiary
albo masz problemy w rodzinie, a choroba i cierpienie wydają
Ci się nie do udźwignięcia – podziękuj albo poproś o Bożą łaskę
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

100jp2.niedziela.pl
Księgę tę złożymy podczas Mszy św. na Jasnej Górze 3 października 2020 r. o godz. 7.30, w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej, na kilka dni przed 42. rocznicą
wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Msza św. zostanie
odprawiona we wszystkich intencjach zapisanych w księdze, która zostanie przekazana O jcom Paulinom – stróżom Jasnej Góry,
gdzie pozostanie jako wotum Polaków.

7. Święty uśmiechnięty
8. Chwalcie łąki umajone
9. Liczę na Ciebie, Ojcze
10. W drogę z nami
11. Czarna Madonna
12. Abba Ojcze
Współpraca przy produkcji koncertu:

1. BARKA
sł. ks. Stanisław Szmidt, muz. Cezareo Gabarain

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
By łowić serca słów Bożych prawdą.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe,
Do pracy z Tobą i czyste serce.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Dziś wypłyniemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów

2. Ci, którzy Jahwe ufają (Ps 125)
sł. fragment Psalmu 125, muz. Robert Brylewski

Ci, którzy Jahwe ufają,
są jak góra Syjon,
co się nigdy nie porusza,
ale trwa na wieki,
co się nigdy nie porusza,
ale trwa na wieki.
Góry otaczają Jeruzalem,
tak Jahwe otacza swój lud
i teraz, i na wieki,
i teraz, i na wieki.

Módlmy się o pokój, pokój, o na na na na,
módlmy się o pokój, pokój, o na na na na,
módlmy się o pokój, pokój, o na na na na.
Módlmy się o pokój, pokój.
Módlmy się o pokój, pokój, o na na na na,
módlmy się o pokój, pokój, o na na na na,
módlmy się o pokój, pokój, o na na na na,
módlmy się o pokój, pokój, pokój.
Módlmy się o pokój!

3. TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI
sł. i muz. H. Pająk

Ja modlę się o pokój, pokój, o na na na na,
ja modlę się o pokój, pokój, o na na na na,
ja modlę się o pokój, pokój, o na na na na,
ja modlę się o pokój.

Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,
Ty, Panie.

Góry otaczają święte miasto Jeruzalem.
Tak Jahwe otacza swój lud
i teraz, i na wieki,
i teraz, i na wieki.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty, Panie.

I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty, Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty, Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi.

4. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE, PANIE
sł. i muz. Sławomir Butenko

Uwielbiam imię Twoje, Panie,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję,
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu, chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił.
Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.

5. NIECH MÓWIĄ, ŻE TO NIE JEST MIŁOŚĆ
sł. Zbigniew Książek, muz. Piotr Rubik

Mówią, mówią, że...
Mówią, że to nie jest miłość, nie,
Że się tylko zdaje, zdaje im,
Że już się nie złożą w żaden rym.
Mówią, mówią, że...
Mówią, że to wszystko skończy się,
Koraliki wspólnych lat i zim,
Fotki, gdzie na zawsze ona z nim.
Mówią, mówią, że...

Mówią, że to nie jest miłość, nie,
Że się tylko zdaje im,
Że dawno już przegrali z losem złym.
Mówią, że już nie,
Mówią, że to wszystko skończy się,
Wspólne radowanie byle czym,
Tym, że on w jej myślach - ona w nim.
To, co mam,
To, co się zdarzyło nam.
To pachnący chlebem dom,
Z roześmianą buzią twą.
To, co mam,
To, co się zdarzyło nam,
Twój policzek, kiedy mróz,
Na pierzynie Wielki wóz.
Niech mówią, że to nie jest miłość,
Że tak się tylko zdaje nam,
Byle się nigdy nie skończyło,
To wszystko, co od ciebie mam.
Mówią, mówią że...
Mówią, że to nie jest miłość, nie,
Że się tylko zdaje im,
Że dawno już przegrali z losem złym.
Mówią, że już nie,
Mówią, że to wszystko skończy się,
Wspólne radowanie byle czym,

Tym, że on w jej myślach - ona w nim.
To, co mam,
To, co się zdarzyło nam,
Całe Tatry wzdłuż i wszerz,
Tęcza wstążki, kiedy deszcz.
To, co mam,
To, co się zdarzyło nam,
Zmierzchy z nagłym brakiem tchu,
Noce bez godziny snu.
Niech mówią, że to nie jest miłość,
Że tak się tylko zdaje nam,
Byle się nigdy nie skończyło,
To wszystko, co od ciebie mam.
Niech mówią, że to nie jest miłość,
Że tak się tylko zdaje nam,
Byle się nigdy nie skończyło,
To wszystko, co od ciebie mam.
Niech mówią, że to nie jest miłość,
Że tak się tylko zdaje nam,
Byle się nigdy nie skończyło,
To wszystko, co od ciebie mam.
Niech mówią, że to nie jest miłość,
Że tak się tylko zdaje nam,
Byle się nigdy nie skończyło,
To wszystko, co od ciebie mam.

6. PANIENCE NA DOBRANOC
sł. i muz. s. Magdalena, nazaretanka

Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc!
I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc!
A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc!
Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

7. ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
sł. i muz. Robert Friedrich

Taki duży, taki mały, może świętym być.
Taki gruby, taki chudy, może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego.
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego.
Taki duży, taki mały, może świętym być.
Taki gruby, taki chudy, może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta.
Taki duży, taki mały, może świętym być.
Taki gruby, taki chudy, może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Taki duży, taki mały, może świętym być.
Taki gruby, taki chudy, może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
/wstawka, na tle melodii dzieci czytają:/
Święty Tomaszu z Akwinu, święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny...
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Taki duży, taki mały, może świętym być.
Taki gruby, taki chudy, może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.
Taki ja i taki ty może świętym być.

8. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
sł. ks. Karol Antoniewicz, muz. ks. Michał Mycielski

Chwalcie łąki umajone,
Góry doliny zielone.
Chwalcie cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami.
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona.
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem.
I co czuje i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję.

9. Liczę na Ciebie, Ojcze
sł. i muz. S. Magdalena, nazaretanka

Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na miłość Twą,
Liczę na Ciebie, O jcze,
Na Twą O jcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na każdy dzień,
Liczę na Ciebie, ufam Tobie,
I nie zawiodę się.
Zbyt dobrze wiem, kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze,
I wiem, Kim jesteś, Ty wielki Boże,
Więc wołam w dzień i noc.
Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na miłość Twą,
Liczę na Ciebie, O jcze,
Na Twą O jcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na każdy dzień,
Liczę na Ciebie, ufam Tobie,
I nie zawiodę się.
Będziemy zawsze razem,
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko,
Zdobędę cały świat.
Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na miłość Twą,
Liczę na Ciebie, O jcze,

Na Twą O jcowską dłoń.
Liczę na Ciebie, O jcze,
Liczę na każdy dzień,
Liczę na Ciebie, ufam Tobie,
I nie zawiodę się.

10. W DROGĘ Z NAMI WYRUSZ, PANIE
W drogę z nami wyrusz, Panie,
Nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę,
Gdy upadniemy, pomóż wstać.
I do serca Swego prowadź, prowadź nas.
Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił,
Byśmy innym nieść pomogli,
Ciężar krzyża przez ten świat.
I do serca Swego prowadź, prowadź nas.
Poprzez piachy, ostów kolce,
Z nami idź do niebios bram,
Po pustyniach zabłąkanym,
Wody swojej chociaż daj.
I do serca Swego prowadź, prowadź nas.

Gdy do Pana odejdziemy,
Niech nie płacze po nas nikt.
Bo my przecież z Nim być chcemy,
Jego łaską wiecznie żyć.
I do serca Swego prowadź, prowadź nas.

11. CZARNA MADONNA
sł. i muz. Alicja Gołaszewska

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej oblicze,
Na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić Cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.

W Jej ramionach znajdziesz spokój,
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci,
Ona serce czułe ma.
I opieką Cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.
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,
I wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc Cię.
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.

12. ABBA OJCZE
sł. o. Jan Góra, muz. Jacek Sykulski

Ty wyzwoliłeś nas, Panie
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze!
Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.
Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze!
Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas od śmierci
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.
Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze!
Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze! Abba O jcze!
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