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Ofiaruję Ci 

Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień, 

moją pracę i mój sen, 

wszystko, co drogie mi, 

Panie, ofiaruję Ci. 

Bo dla Ciebie ja żyję, 

moim Królem jesteś Ty.  

To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.  / 2x 

Kiedyś wino i chleb 

Ref: Kiedyś wino i chleb 

Teraz Ciało i Krew 

Możesz wierzyć lub nie 

To naprawdę dzieje się. / 2x 

1. Ciągle czekasz na cud 

Niespokojny twój duch 

A ja przypomnę, że 

W ciszy i przy blasku świec 

Cud największy dzieje się. 

Ref.: Kiedyś wino i chleb …./2x 

2. Wypatrujesz co dnia 

Czekasz na jakiś znak 

A ja przypomnę, że 

W ciszy i przy blasku świec 

Cud największy dzieje się. 

Ref.: Kiedyś wino i chleb …../ 2x 
  

https://teksty.wywrota.pl/schola/


2 
 

Tobie chór aniołów  

Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń: 

Chwała Barankowi!   / 2 x  

Alleluja! (Alleluja!)  

Alleluja! (Alleluja!)  

Alleluja! (Alleluja!) 

Chwała i cześć!   /2 x 

Oto jest dzień  

Oto jest dzień, Oto jest dzień,  
który dał nam Pan! który dał nam Pan! 

Weselmy się, Weselmy się,  

i radujmy się nim! i radujmy się nim! 

Ref.: Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

Weselmy się i radujmy się nim! 

Oto jest dzień, Oto jest dzień, 

który dał nam Pan!   

 

Przyjdź Jezu przyjdź  

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś, 

do naszych serc do naszych dni   /   2x 

 

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie, 

Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię. 

 

Tyś Królem jest (Tyś Królem jest) 

wołamy przyjdź (wołamy przyjdź)   /   2x 
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Panie dobry jak chleb  

Ref.: 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.  

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 oddał na krzyżu, 

a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.  

I dla nas zawsze masz otwarte serce,  

bo Ty do końca nas umiłowałeś. 

 

Niechaj z nami będzie Pan  

1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja! 

niech obroną będzie nam, alleluja! 

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!  

wieczną prawdę w sobie ma, alleluja! 

3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!  

braciom je radośnie nieść, alleluja!  

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja!  

i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!  

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja! 

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja! 

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja! 

w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja! 
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Łaską jesteśmy zbawieni  

Łaską jesteśmy zbawieni,  

z łaski możemy tu stać. 

Łaską usprawiedliwieni 

i przez Baranka krew. 

 

Wzywasz nas Panie do siebie 

przed Twój w niebie tron. 

My łaską obdarzeni 

Tobie składamy hołd. 

 

To przykazanie  

To przykazanie ja dziś daję Wam  

Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was   / 2x 

A wtedy wszyscy poznają żeście moi  

Gdy miłość wzajemną mieć będziecie  / 2x 

 

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas  

Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras  / 2x 

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami  

A miłość wzajemna nas ocali  / 2x 

 

Pokoju wtedy Panie dasz nam dar  

Który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar  / 2x 

A wtedy poznasz o Panie żeśmy Twoi  

Bo miłość wzajemną mieć będziemy  / 2x 

 

To przykazanie ja dziś daję Wam  

Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was  / 2x  

A wtedy wszyscy poznają żeście moi 

Gdy miłość wzajemną mieć będziecie  / 2x 
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Miłość Twa  

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, 

wielka jest wierność Twa, 

do nieba sięga wzwyż.  

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna, 

wielka jest wierność Twa,  

gdy do mnie zniżasz się. 

Absolutnie nic nie udałoby się nam bez miłości  

Ref.: Absolutnie nic nie udałoby się nam bez miłości, 

absolutnie nic! / 2x 

Gdybym mówił językami (absolutnie tak!) 

Ludzi i aniołów (absolutnie tak!) 

A miłości bym nie miał (absolutnie tak!) 

Byłbym, byłbym, byłbym niczym (absolutnie tak!) 

Ref.: Absolutnie nic …..itd. 

Miłość cierpliwa jest, (absolutnie tak!) 

Miłość nie zazdrości, (absolutnie tak!) 

I nie szuka poklasku, (absolutnie tak!) 

Nie unosi się pychą,( absolutnie tak!) 

Ref.: Absolutnie nic ….itd. 

 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią  

1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią  /3x 

Świątynią w której mieszka święty Duch 

Ref.: Pełni mocy, wdzięczności i chwały / 3x 

Świątynią w której mieszka święty Duch. 

2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią /3x 

Świątynią  w której mieszka święty Duch. 

Ref. Pełni mocy ….. 
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Jeden chleb  

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

z soku wielu winnych gron pochodzi. 

Ref.: Jak ten chleb co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość łączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 

zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

byśmy jedną stali się rodziną. 

3. Na ramiona swoje weź, o Panie, 

Tych, co sami wrócić już nie mogą. 

Niechaj zjednoczenia cud się stanie, 

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 

Święty Pan (Otwieram serce me)  

Święty, święty, święty, święty, święty Pan, 

Święty, święty, święty, święty Bóg i Król /2x  

Otwieram serce me, 

Podnoszę ręce swe, 

Królu wejdź i rozgość się.  / 2x 

Nie ma takiego jak Jezus  

Ref.: Nie ma takiego jak Jezus, 

Nie ma takiego jak On. 

Nie ma takiego jak Jezus, 

Nie ma takiego jak On.       / 2x 

Szukam, szukam (ale nie ma, nie ma), 
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Patrzę, patrzę (nie ma, nie ma), 

Krążę, krążę (nie ma, nie ma), 

Bo nie ma takiego jak On!  / 2x 

 

Ref.: Nie ma takiego jak Jezus …. 

 


