
           BOŻE CIAŁO – parafia 
Św. Archaniołów Michała i Rafała 
    w Aleksandrowie Łódzkim

* RADOŚCIĄ SERCA JEST PAN NA
NIEGO CZEKA DUSZA MA

* 1. Ciebie, Boga wysławiamy, * Tobie,
Panu, wieczna chwała * Ciebie, Ojca, 
niebios bramy, * Ciebie wielbi ziemia
 ała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, * Tobie
Moce i Niebiosy, * Cheruby, 
Serafinowie * Ślą wieczystej pieśni głosy. 
3. Święty, Święty, nad Świętymi * Bóg
Zastępów, Król łaskawy, * Pełne niebo z
kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy!
4. Ciebie, poprzez okrąg ziemi, * Z głębi
serca, ile zdoła, * Głosy ludów 
zgodzonymi * Wielbi święta pieśń Kościoła.
5. Tyś pokruszył śmierci wrota, * Starł jej
oścień w męki dobie * l rajskiego kraj 
żywota* Otworzyłeś wiernym sobie.
6. Po prawicy siedzisz Boga, * W chwale
Ojca, Syn Jedyny, * Lecz, gdy zabrzmi trąba
 sroga, * Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny!
7. Prosim, słudzy łask niegodni, * Wspomóż,
obmyj grzech, co plami, * Gdyś odkupił nas 
od zbrodni * Drogiej swojej Krwi strugami.
8. Ze Świętymi, w blaskach mocy, *
Wiecznejchwały zlej nam zdroje: *Zbaw, o

 Panie, lud sierocy, * Błogosław 
dziedzictwo swoje!
9. Rządź je, broń po wszystkie lata, *
Prowadź w niebios błogie bramy, * My w dzień 
każdy, Władco świata, * Imię Twoje 
wysławiamy!
10. Po wiek wieków nie ustanie * Pieśń, co
sławi Twoje czyny, * O, w dniu onym racz nas, 
Panie, * Od wszelakiej ustrzec winy!
11. Zjaw swą litość w życiu całym * Tym, co
żebrzą Twej opieki: * W Tobie, Panie, zaufałem,*
 Nie zawstydzę się na wieki!

1. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, *
 Na wieczne czasy niech nie ustanie!
2. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi *
Pokłon i pienie, my Twoi słudzy.
3. Dziękując wielce Twej Wielmożności *
Za ten dar zacny. Twej Wszechmocności.
4. Żeś się darował nam nic niegodnym *
W tym Sakramencie nam tu przytomnym.
5. Raczyłeś zostać w takiej postaci, *
Nie szczędząc siebie dla nas, swych braci.
6. Przyszedłszy na świat. Pan wiecznej chwały,*
Zaznałeś wiele nędzy niemałej.
7. Dałeś się potem z wielkiej miłości *
Na męki srogie bez wszej litości.
8. Dałeś swe Ciało, by krzyżowano, *
 I Krew Najświętszą, by ją przelano.
9. Wstępując zasię do chwały wiecznej, *
Zostawiłeś nam ten to dar zacny.
10. Na co my patrząc w tym Sakramencie, *

Słowu Twojemu wierzymy święcie.
11. Tobie my. Boże, teraz śpiewamy, *
Przed Twą światłością kornie padamy.
12. Użycz nam łaski. Wszechmocny 
Boże, * Bez Twej pomocy człek nic 
nie może.

* 1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask
strumienie* Z serca Ci składamy 
korne dziękczynienie*
Panie nasz króluj nam,* Boże nasz 
króluj nam* Poprzez wieczny czas 
króluj Jezu nam. 
2. W serca Twego ranie o serc naszych
Królu*
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu*

Opracował: Michał Kosiński, 
organista parafii Św. Archaniołów 
w Aleksandrowie Łódzkim

PO ZAKO CZONEJ PROCESJI BARDZO Ń
PROSIMY O POZOSTAWIENIE TEKSTÓW
NA STO ACH W KO CIELEŁ Ś



1. U drzwi Twoich stoję. Panie,
* Czekam na Twe zmiłowanie.
2. Który pod osłoną chleba; *
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy, *
Choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W tym Najświętszym Sakramencie *
Z nieba stawa w tym momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił, *
Gdy chleb w Ciało swe przemienił.
6. A nam pożywać zostawił, *
Ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny, *
W majestacie swym niezmierny!
8. Aniołowie się lękają, *
Gdy na Jego twarz patrzają.
9. Wszyscy niebiescy Duchowie *
Lękają się i królowie.
10. Niebo, ziemia ani morze *
Pojąć, co jest Bóg, nie może.
11. Żaden z wojska anielskiego *
Nie dostąpi nigdy tego, *
12. Czego człowiek dostępuje, 
Ciało i Krew gdy przyjmuje.
13. Jam nie godzien. Panie, tego *
Abyś wszedł do serca mego.
14. Rzeknij tylko słowo swoje, *
A tym zbawisz duszę moją.
15. Kłaniam się Tobie samemu, *
Bądź miłościw mnie grzesznemu.
16. Niechaj żyję z Tobą, Panem, *

Aż na wieki wieków. Amen.
1. Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa, *
 W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! * 
Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg 
prawdziwy w świętej Hostii!
2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota! *
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony. Baranku Boży; *
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży!
4. Bądźże pozdrowiony. Anielski Chlebie! *
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!
5. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico! *
Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!
6. Bądźże pozdrowiony. Boski Kapłanie, *
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.
7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro! *
Broń nas przed doczesną i wieczną karą!

1. Panie, dobry jak chleb, 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.* Panie, dobry…
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, *
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.* 
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, * 
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. * 
Panie, dobry...
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, *

Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś. *
 Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy, 
* Tyś naszym Życiem i 
Oczekiwaniem. * Panie, dobry...
4. Tyś za nas życie swe na krzyżu 
oddał, * A w znaku chleba z nami 
pozostałeś. * l dla nas zawsze masz 
otwarte Serce, * Bo Ty do końca nas 
umiłowałeś.* Panie, dobry…

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc 
bijące dzwony.*
Padnij na kolana przed Nim ludu 
utrudzony.*
On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem 
będzie Ci.*
U Jego stóp padnie wróg,bo On Bóg 
niezwyciężony!*
Niepojęty w Swej mądrości,Święty, 
Święty Bóg Miłości,*
Śpiewaj Panu, Ziemio, sławcie 
wszystkie świata strony.

Chwała i dziękczynienie – bądź w 
każdym momencie, – Jezusowi w 
Najświętszym, Boskim sakramencie.*
Ile minut w godzinie, a godzin w 
wieczności, – tylekroć bądź 
pochwalon Jezu, ma miłości! 


