
Ach, mój Jezu 

 
1. Ach, mój Jezu, jak Ty 

klęczysz  

W Ogrójcu zakrwawiony! 

Tam Cię Anioł w smutku 

cieszył,  

Skąd był świat pocieszony.  

 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, pociesz 

mnie,  

Bo Cię kocham serdecznie. 

 

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze  

Do słupa przywiązany. 

Za tak ciężkie grzechy nasze  

Okrutnie biczowany. 

 

3. Ach, mój Jezu, co za boleść 

Cierpisz w ostrej koronie.  

Twarz najświętsza zakrwawiona,  

Głowa wszystka w krwi tonie. 

 

4. Ach. mój Jezu, gdy 

wychodzisz 

Na Górę Kalwaryjską 

Trzykroć po ciężarem krzyża 

Upadasz bardzo ciężko 

 

5. A gdy, mój najmilszy Jezu, 

Na krzyżu już umierasz, 

Dajesz ducha w Ojca ręce, 

Grzesznym niebo otwierasz, 

 

6. Ach, mój Jezu, gdy czas 

przyjdzie, 

Że już umierać trzeba, 

Wspomnij na swą gorzką mękę, 

Nie chciej zawierać nieba 

 

 



 Bądź mi litościw 

 
1. Bądź mi litościw Boże 

nieskończony 

Według wielkiego miłosierdzia 

Twego, 

Według litości Twej 

niepoliczonej, 

Chciej zmazać mnóstwo 

przewinienia mego. 

 

2. Obmyj mnie z złości, obmyj 

tej godziny 

Oczyść mnie z brudu, w którym 

mnie grzech trzyma,  

Bo ja poznaję wielkość mojej 

winy, 

I grzech mój zawsze przed mymi 

oczyma. 

 

 

3. Odwróć twarz Twoją od 

przestępstwa mego 

I wszystkie moje odpuść 

nieprawości, 

Stwórz serce czyste, warte 

Boga swego, 

A ducha prawdy w moje wlej 

wnętrzności. 

 

4. Nie oddalaj mię od 

Ojcowskiej twarzy, 

Nie chciej mi bronić Twojego 

natchnienia, 

Wróć radość, którą niewinność 

nas darzy, 

I racz mię w duchu utwierdzić 

rządzenia. 

 

 

 

 

 

 



Bliskie jest 

Królestwo Boże  

 
Bliskie jest Królestwo Boże – 

nawracajmy się i wierzmy w 

Ewangelię  

 

1. Bóg jest światłością – i 

nie ma w nim żadnej ciemności  

 

2. Jeżeli chodzimy w 

światłości wtedy mamy łączność 

między sobą.  

 

3. Krew Jezusa, Jego Syna – 

oczyszcza nas z wszelkiego 

grzechu.  

 

4. Jeżeli mówimy że nie mamy 

grzechu to samuch siebie 

oszukujemy.  

5. Jeżeli wyznajemy nasze 

grzechy – Bóg oczyści nas z 

wszelkiej nieprawości.  

 

6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył 

– mamy Rzecznika wobec Ojca, 

Jezusa Chrystusa.  

 

7. On jest ofiarą przebłagalną 

za nasze grzechy – A także za 

grzechy całego świata.  

 

8. Dostępujemy odpuszczenia 

grzechów – Ze względu na Jego 

Imię. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boże w dobroci nigdy 

nie przebrany 

 
1. Boże w dobroci nigdy nie 

przebrany,  

żadnym językiem 

niewypowiedziany 

Ty jesteś godzien, Ty jesteś 

godzien  

wszelakiej miłości,  

poszanowania, poszanowania,  

chwały, uczciwości. 

 

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę 

samego;  

nad wszystkie dobra Tyś u 

serca mego.  

Najwyższe dobro, najwyższe 

dobro,  

Tyś w najwyższej cenie,  

sam jeden u mnie, sam jeden u 

mnie,  

nad wszystko stworzenie. 

 

3. Choćbyś za grzechy nie 

karał mnie, Panie,  

przecież skruszony żałowałbym 

za nie,  

a żałowałbym, a żałowałbym  

dla tego samego  

żem Cię obraził, żem Cię 

obraził,  

Pana tak dobrego. 

 

4. Więc, o mój Boże i teraz 

żałuję  

dlatego, że Cię nad wszystko 

miłuję,  

i to u siebie, i to u siebie  

statecznie stanowię,  

że grzechów swoich, że 

grzechów swoich  

nigdy nie ponowię. 



 

Jezu Chryste Panie 

miły 
 

1. Jezu Chryste, Panie miły 

Baranku bardzo cierpliwy!  

Wzniosłeś na krzyż ręce swoje,  

Gładząc nieprawości moje. 

 

2. Płacz Go, człowiecze 

mizerny, 

Patrząc jak jest miłosierny; 

Jezus, na krzyżu umiera, 

Słońce jasność swą zawiera. 

 

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, 

Zwisła Mu na piersi głowa; 

Matka, pod Nim frasobliwa, 

Stoi z żalu ledwie żywa. 

 

 

 

4. Zasłona się potargała, 

Ziemia rwie się, ryczy skała; 

Setnik woła: Syn to Boży! 

Tłuszcza wierząc w proch się 

korzy. 

 

5. Na koniec Mu bok przebito, 

Krew płynie z wodą obfito; 

Żal nasz, dziś wyznajem łzami: 

Jezu, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Króla wznoszą się 

ramiona 

 
1. Króla wznoszą się ramiona, 

Tajemnica krzyża błyska: 

Na nim życie śmiercią kona, 

Lecz w, tej śmierci życie 

tryska. 

 

2. Poranione ostrzem srogim, 

Włóczni, co Mu bok przeszywa:  

Aby nas pojednać z Bogiem, 

Krwią i wodą hojnie spływa.  

 

3. Już się spełnia wieczne 

słowo, 

Pieśni, co ją Dawid śpiewa. 

Głośną na świat cały mową, 

Oto Bóg królował z drzewa. 

 

 

4. Drzewo piękne i świetlane, 

Zdobne w cną purpurę Króla, 

Z dostojnego pnia wybrane, 

Święte członki niech otula. 

 

5. O szczęśliwe, bo ramiony 

Dzierżąc, waży Boskie Ciało, 

Okup świata zawieszony, 

I łup piekłu odebrano. 

 

6. Krzyżu bądźże pozdrowiony, 

O nadziejo Ty jedyna! 

Dobrym łaski pomnóż plony, 

Z grzesznych niech się zmyje 

wina. 

 

7. Trójco źródłem, coś żywota, 

Ciebie świat niech sławi cały, 

Przez Krzyż święty otwórz 

wrota, 

Do zwycięstwa i do chwały. 

 

 



Krzyżu Chrystusa 

 
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże 

pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże 

pozdrowiony!  

Gdzie Bóg, Król świata całego  

dokonał życia swojego. 

 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże 

pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże 

pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła. 

 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże 

pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże 

pozdrowiony!  

Z Ciebie moc płynie i męstwo,  

w Tobie jest nasze zwycięstwo! 

4. Krzyżu zbawienny, drzewo 

poświęcone, 

Krwią przenajświętszą Baranka 

skropione, 

Że tam Zbawiciel na tobie 

Umarł i poświęcił ciebie. 

 

5. Krzyżu chwalebny, łoże 

Chrystusowe, 

Na sobie niosąc zbawienie 

światowe, 

Na tobie Jezus spoczywał, 

Gdy w gorzkich mękach umierał. 

 

6. Krzyżu, na którym 

panieńskie rodzenie 

Od Matki bierze smutne 

rozłączenie; 

Z ran wylewa krwi strumienie, 

Na grzechów naszych 

zgładzenie. 

 



7. Krzyżu, którym się my 

wierni szczycimy, 

Tym znakiem wszyscy Święci są 

znaczeni, 

Tym znakiem siebie zdobimy 

Gdy krzyż na czole robimy. 

 

8. W tym znaku pewni zbawienia 

będziemy 

Tym znakiem czarty odpędzać 

możemy; 

Krzyż święty wszystko zwojuje, 

Precz wszystko złe ustępuje. 

 

9. Drzewo żywota wśród raju 

stojące, 

Rozkoszny Owoc światu 

przynoszące, 

Tyś na górze Kalwaryji 

Nosiło owoc Maryi. 

 

 

10. Na wieczne czasy i poprzez 

miliony, 

Krzyżu Chrystusa, bądźże 

pochwalony! 

Tyś jest znak tryjumfujący, 

Radość wiernym przynoszący. 

 

11. O Trójco Święta, Boże 

nieskończony! 

Daj nam posiłek, ratuj lud 

strapiony; 

Przez znamię Krzyża świętego 

Wyrwij nas od wszego złego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzyżu święty 
 

1. Krzyżu święty, nade 

wszystko, 

drzewo przenajszlachetniejsze! 

W żadnym lesie takie nie jest, 

jedno, na którym sam Bóg jest. 

Słodkie drzewo, słodkie 

gwoździe 

rozkoszny owoc nosiło. 

  

2. Skłoń gałązki, drzewo 

święte, 

Ulżyj członkom tak rozpiętym. 

Odmień teraz oną srogość, 

Którąś miało z urodzenia. 

Spuść lekuchno i cichuchno 

Ciało Króla niebieskiego. 

  

 

 

 

3. Tyś samo było dostojne, 

Nosić światowe Zbawienie, 

Przez cię przewóz jest 

naprawion, 

Światu, który był zagubion, 

Który święta Krew polała, 

Co z Baranka wypłynęła. 

  

4. W jasełkach leżąc gdy 

płakał, 

Już tam był wszystko oglągał, 

Iż tak haniebnie umrzeć miał, 

Gdy wszystek świat odkupić 

chciał 

W on czas między zwierzętami 

A teraz między łotrami. 

  

5. Niesłychana to jest dobroć, 

Za kogo na krzyżu umrzeć, 

Któż to może d2isiaj zdziałać, 

Za kogo swoją duszę dać? 

Sam to Pan Jezus wykonał, 

Bo nas wiernie umiłował. 



6. Nędzne by to serce było, 

co by dziś nie zapłakało, 

widząc Stworzyciela swego 

na krzyżu zawieszonego. 

Na słońcu upieczonego 

Baranka Wielkanocnego. 

  

7. Maryja, matka patrzyła 

Na członki, co powijała, 

Powijając całowała, 

Z tego wielką radość miała 

Teraz je widzi sczerniałe, 

Żyły, stawy w Nim porwane. 

  

8. Nie był taki, ani będzie 

Żadnemu smutek na świecie, 

Jaki czysta Panna miała 

Wonczas, kiedy narzekała: 

Nędzna ja sierota dzisiaj. 

Do kogóż ja się skłonić mam. 

  

 

 

9. Jednegom Synaczka miała, 

Com Go z nieba być poznała, 

I tegom już postradała, 

Jenom sama się została, 

Ciężki ból cierpi me serce, 

Od żalu mi się rozpaść chce. 

  

10. W radościm Go porodziła, 

Smutku żadnego nie miała, 

A teraz wszystkie, boleści 

Dręczą mnie dziś bez litości; 

Obymże Ja to mogła mieć, 

Żebym mogła teraz umrzeć. 

  

11. Byś mi, synu, nisko 

wisiał, 

Wżdybyś ze mnie pomoc miał, 

Głowę bym Twoją podparła, 

Krew zsiadłą z lica otarła; 

Ale Cię nie mogę dosiąc, 

Tobie, Synu, nic dopomóc 

  



12. Anielskie się słowa 

mienią, 

Symeonowe się pełią; 

Anioł rzekł: Pełnaś miłości, 

A jam dziś pełna gorzkości. 

Symeon mi to powiedział, 

Iż me serce miecz przebóść 

miał 

 

13. Ni ja ojca, matki, brata, 

Ni żadnego przyjaciela 

Skądże pocieszenie mam mieć? 

Wolałabym stokroć umrzeć, 

Niżwidzieć żołnierza złego 

Co przebił bok Syna mego. 

 

14. Matki, co synaczki macie, 

Jako się w nich wy kochacie, 

Kiedy wam z nich jeden umrze, 

Ciężki ból ma serce wasze; 

Cóż ja, com miała jednego, 

Już nie mogę mieć inszego. 

 

15. O, niestetyż, miły Panie, 

Toć nie małe rozłączenie; 

przedtem było miłowanie 

A teraz ciężkie wzdychanie. 

Czemuż, Boże Ojcze nie dbasz, 

O Synaczka pieczy nie masz? 

 

16. Którzy tej Pannie 

służycie, 

Smutki Jej rozmyśliwajcie, 

Jako często omdlewała, 

Często na ziemię padała. 

Przez te smutki, któreś miała, 

Uprośże nam wieczną chwałę!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ludu mój ludu 

 
1. Ludu mój ludu, cóżem ci 

uczynił 

W czymem zasmucił, albo w czym 

zawinił. 

Jam cię wyzwolił z mocy 

faraona, 

a tyś przyrządził krzyż na me 

ramiona. 

 

2.  Ludu mój ludu... 

Jam cię wprowadzi w kraj 

miodem płynący, 

tyś mi zgotował śmierci znak 

hańbiący. 

 

3. Ludu mój ludu... 

Jam ciebie szczepił winnico 

wybrana, 

a tyś mnie poił octem swego 

Pana. 

 

4. Ludu mój ludu... 

Jam dla cię spuszczał na Egipt 

karania, 

a tyś mnie wydał na 

ubiczowania. 

 

5. Ludu mój ludu... 

Jam faraona dał w obłęd 

bałwanów, 

a tyś mnie wydał książętą 

kapłanów. 

 

6. Ludu mój ludu... 

Morzem otworzył, byś szedł 

suchą nogą. 

a tyś mi włócznią bok otworzył 

srogą. 

 

 

 

 

 



7. Ludu mój ludu, cóżem ci 

uczynił 

W czymem zasmucił, albo w czym 

zawinił. 

Jam był ci wodzem, w kolumnie 

obłoku, 

tyś mnie wiódł słuchać Piłata 

wyroku. 

 

8. Ludu mój ludu... 

Jam ciebie karmił manny 

rozkoszami, 

tyś mi odpłacił 

policzkowaniami. 

 

9. Ludu mój ludu... 

Jam ci ze skały dobył wodę 

zdrową, 

a tyś mnie poił goryczą 

żółciowa. 

 

 

 

10. Ludu mój ludu... 

Jam dał,że zbici Chaanan 

królowie, 

a ty zaś trzciną biłeś mnie po 

głowie. 

 

11. Ludu mój ludu... 

Jam dał ci bero Judzie 

powierzone, 

a tyś mi wtłoczył cierniowa 

koronę. 

 

12. Ludu mój ludu... 

Jam cie wywyższył między 

narodami, 

tyś mnie na krzyżu podwyższył 

z łotrami.  

 

 

 

 

 

 



Matko Najświętsza  

 
1. Matko Najświętsza! do Serca 

Twego, Mieczem boleści wskroś 

przeszytego, Wołamy wszyscy z 

jękiem, ze łzami: Ucieczko 

grzesznych, módl się za nami!  

 

2. Gdzie my, o Matko, ach, 

gdzie pójdziemy? I gdzie 

ratunku szukać będziemy? 

Twojego ludu nie gardź 

prośbami: Ucieczko grzesznych, 

módl się za nami!  

 

3. Imię, Twe Maryjo, litością 

słynie, Tyś nam pociechą w 

każdej godzinie. Gdyśmy 

ściśnięci bólu cierniami: 

Ucieczko grzesznych, módl się 

za nami!  

4. O Matko nasza, Matko 

miłości, Niechaj doznamy 

Twojej litości. Bośmy okryci 

grzechów ranami: Ucieczko 

grzesznych, módl się za nami!  

 

5. A gdy ostatnia łza z oka 

spłynie, O Matko święta, w 

onej godzinie. Zamknij nam 

oczy Twymi rękami: Ucieczko 

grzesznych, módl się za nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Krwi najdroższa 

 
1. O Krwi najdroższa, 

O Krwi odkupienia; 

Napoju życia, z nieba dla nas 

dany! 

O zdroju łaski, 

O ceno zbawienia, 

Ty grzechowe leczysz rany! 

 

2. Tyś w Jezusowym kielichu 

zamknięta, 

Abyś nas wszystkich życiem 

napawała, 

Abyś dla świata, Krwi Boska 

Prześwięta, 

Miłosierdzie wybłagała! 

 

 

 

 

3. O Krwi najdroższa, przez 

Serce przeczyste, 

Gdzie Twoje źródło miałaś na 

tej ziemi. 

Cześć Tobie niesiem, dzięki 

wiekuiste, 

Z Aniołami, ze świętymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan Jezus grzechy 

nasze 

 
1. Pan Jezus grzechy nasze, 

na krzyż ze sobą wziął 

i tam je wszystkie zgładził  

niewinną ręką Swą. 

O, przebacz dobry Jezu, 

że grzechem zraniłem Cię 

i udziel mi Swej łaski, 

abym podniósł się. 

 

2.Chrystus krzyżową śmiercią, 

wysłużył łaskę nam, 

otworzył dla nas niebo, 

chce wszystkich widzieć tam. 

O, Zbawco mój i Panie, 

już będę lepiej żyć, 

by Ciebie ujrzeć w niebie, 

na zawsze z Tobą być. 

 

3. Pan Jezus choć urniera, 

zwycięskim Królem jest! 

Na krzyżu wszak pokonał 

ciemności zła i śmierć! 

Kłaniamy Ci się Panie, 

błogosławimy wraz, 

Żeś przez swą śmierć z miłości 

odkupić raczył nas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozmyślajmy dziś 

 
1. Rozmyślajmy dziś, wierni 

chrześcijanie,  

jako Pan Chrystus za nas 

cierpiał rany;  

od pojmania nie miał 

odpocznienia,  

aż do skonania. 

 

2. Naprzód w Ogrojcu wziął 

pocałowanie,  

tam Judasz zdrajca dał był 

katom znamię:  

oto patrzajcie, mego Mistrza 

macie,  

Tego imajcie. 

 

 

 

 

3. Wnet się rzucili jako lwi 

zaciekli,  

Apostołowie od Niego uciekli,  

On zaś był śpiesznie wiedzion 

do Annasza,  

pociecha nasza. 

 

4. Przed sąd Piłata gdy był 

postawiony,  

niesprawiedliwie został 

oskarżony 

rozkazał Piłat, by był 

biczowany  

ten Pan nad pany. 

 

5. Koronę z ciernia żołnierze 

uwili,  

naszemu Panu na głowę 

wtłoczyli, 

naśmiewając się przed Nim 

przyklękali,  

Królem Go zwali. 

 



6. Krzyknęła potem tłuszcza 

zbuntowana:  

"Nie chcemy Tego za swego mieć 

Pana,  

niechaj na krzyżu swój żywot 

położy  

Ten to Syn Boży". 

 

7. Krzyż niosąc na śmierć 

szedł nieustraszenie,  

oprawcy niecni zwlekli zeń 

odzienie,  

do krzyża Zbawcę okrutnie 

przybili,  

octem poili. 

 

8. Z wołaniem głośnym po tak 

srogiej męce  

skonał, oddając ducha w Ojca 

ręce; 

zagasło słońce, strach ludzi 

oniemia,  

trzęsła się ziemia. 

9. Zstąpił do piekieł Król 

wieczystej mocy,  

z niewoli lud swój wybawił 

sierocy;  

umarłych ciała z grobów 

powstawały,  

widzieć się dały. 

 

10. Zacny Nikodem wraz z 

Józefem śmiało  

zanieśli prośbę o Jezusa 

ciało; 

dozwala Piłat, pełnią się bez 

zwłoki  

Boże wyroki. 

 

11. W wieczornej porze, nie 

tracąc ni chwili,  

ostrożnie z krzyża Jezusa 

złożyli; 

Matuchna Jego ciało 

piastowała,  

rzewnie płakała. 



12. Wnet prześcieradło 

usławszy na ziemi,  

uczcili ciało balsamy drogimi, 

w świeżo kowanym grobie 

położyli,  

płacz uczynili. 

 

13. Płaczmy i my też wierni 

chrześcijanie,  

dziękując Panu za najdroższe 

rany; 

iż, by nas zbawić, lejąc Krew 

obficie,  

dał za nas życie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W krzyżu cierpienie 

 
1. W krzyżu cierpienie, w 

krzyżu zbawienie, 

W krzyżu miłości nauka. 

Kto Ciebie, Boże, raz pojąć 

może, 

Ten nic nie pragnie, ni szuka. 

 

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu 

ochłoda 

Dla duszy smutkiem zmroczonej, 

Kto krzyż odgadnie, ten nie 

upadnie 

W boleści sercu zadanej. 

 

3. Kiedy cierpienie, kiedy 

zwątpienie 

Serce ci na wskroś przepali, 

Gdy grom się zbliża, pośpiesz 

do krzyża, 

On ciebie wesprze, ocali. 

 

4. Gdy wiary siła serce 

spoiła, 

A i to serce zawiodło; 

O, nie rozpaczaj, módl się, 

przebaczaj, 

Krzyż niech ci stanie za 

godło. 

 

5. Gdy wśród żywota biedna 

sierota 

Stoi od ludzi wzgardzona; 

Krzyż będzie światem, ojcem i 

bratem, 

Gdy go przytulisz do łona. 

 

7. Kto u stóp krzyża swą duszę 

zniża, 

Na tego spojrzy łaskawie. 

Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel 

Da pomoc Boską w wszej 

sprawie. 

 



Wisi na krzyżu 

 
1. Wisi na krzyżu, Pan Stwórca 

nieba, 

Płakać za grzechy, człowiecze 

potrzeba. 

Ach, ach, na krzyżu umiera, 

Jezus oczy Swe zawiera! 

  

2. Najświętsze członki, i 

wszystko ciało, 

Okrutnie zbite •na krzyżu 
wisiało. 

Ach, ach, d1a ciebie, 

człowiecze 

Z boku Krew Jezusa ciecze. 

  

 

 

 

 

3. Ostrą koroną skronie 

zranione, 

Język zapiekły i usta 

spragnione. 

Ach, ach, dla mojej swawoli 

Jezus umiera i bol1. 

  

4. Woła i kona, łzy z oczu 

leje, 

Pod krzyżem Matka Bolesna 

truchleje, 

Ach, ach, sprośne złości moje, 

Sprawiły te niepokoje. 

  

5. Więc się poprawię, Ty łaski 

dodaj,  

Życia świętego dobry sposób 

podaj. 

Ach, ach, tu kres złości 

moich, 

Przy nogach przybitych Twoich. 

  



6. Tu z Magdaleną chcę 

pokutować 

I za swe grzechy serdecznie 

żałować 

Ach, ach zmiłuj sie nade mną 

Uczyń miłosierdzie ze mną. 

  

7. Rozbrat Ci, świecie, dziś 

wypowiadam, 

Z grzechów się szczerze 

wyspowiadam 

Ach, ach serdecznei żałuję, 

Bo Cię, Boże mój, miłuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Witam Cię, witam 
  

1. Witam Cię, witam, 

Przenajświętsze Ciało,  

któreś na krzyżu sromotnie 

wisiało.  

Za nasze winy, Synu Jedyny  

Ojca wiecznego, Boga prawego, 

męki te znosiłeś. 

 

2. Dajem Ci pokłon, Bogu 

prawdziwemu.  

W tym Sakramencie dziwnie 

zakrytemu;  

żebrzem litości i Twej 

miłości.  

byś gniew Swój srogi, o Jezu 

drogi,  

pohamować raczył. 

 

 

3. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami 

grzesznymi.  

Nie racz pogardzać prośbami 

naszymi.  

Zgrom hardych siły, daj pokój 

miły,  

wyniszcz złe rady, wykorzeń 

zdrady,  

pośród ludu Swego. 

 

4. A kiedy przyjdzie z światem 

tym rozstanie,  

ratuj nas, ratuj, Dobrotliwy 

Panie.  

Niech z Ciała Twego 

Przenajświętszego  

Posiłek mamy i oglądamy 

Ciebie łaskawego. 

 

 

 

 

 



Zawitaj, Ukrzyżowany 
 

1. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

Jezu Chryste przez Twe rany.  

Królu na niebie, prosimy 

Ciebie,  

ratuj nas w każdej potrzebie. 

 

2. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

całujem Twe święte rany;  

przebite ręce, nogi w Twej 

męce,  

miejcież nas w swojej opiece. 

 

3. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

biczmi srodze skatowany;  

zorane boki, krwawe potoki,  

wynieścież nas nad obłoki. 

 

 

 

 

4. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

cierniem ukoronowany;  

w takiej koronie, zbolałe 

skronie,  

miejcież nas w swojej obronie. 

 

5. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

ciężkim krzyżem zmordowany;  

rano w ramieniu, z niej Krwi 

strumieniu,  

pociągnij nas ku zbawieniu. 

 

6. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

w twarz pobity i zeplwany;  

o święte lice, łez, Krwi 

krynice,  

zwróćcież na nas swe źrenice! 

 

7. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

włócznią na sercu stargany;  

piersi, wnętrzności, pełne 

gorzkości,  

miejcież nas w swojej litości. 



8. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

w duszy srodze zatroskany;  

smutki i żale, w serca upale  

wynieścież nas ku swej chwale. 

 

9. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

W Bóstwie swym sponiewierany;  

we czci i chwale zniszczony 

wcale,  

zbaw nas na swym trybunale. 

 

10. Zawitaj, Ukrzyżowany,  

niewinnie zamordowany;  

bądź, konający, na nas 

pomnący,  

raj łotrowi darujący. 

 

11. Przez Twoje gorzkie 

skonanie  

litościwy bądź nam, Panie,  

w ostatnim zgonie miej nas w 

obronie,  

postaw nas po prawej stronie. 

12. O Jezu, miłości zdroju,  

wzdycham do Twego pokoju!  

Za grzechy płaczę sercem Cię 

raczę, 

Krzyżem Twoim głowę znaczę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbawienie przyszło 

przez krzyż 

 
1. Zbawienie przyszło przez 

krzyż, 

Ogromna to tajemnica. 

Każde cierpienie ma sens, 

Prowadzi do pełni życia. 

 

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy 

dzień 

I chodź ze Mną zbawiać świat. 

W kolejny już wiek. 

  

2. Codzienność wiedzie przez 

Krzyż, 

Większy im kochasz goręcej. 

Nie musisz ginąć już dziś, 

Lecz ukrzyżować swe serce. 

  

3. Każde spojrzenie na krzyż 

Niech niepokojem zagości, 

Bo wszystko w życiu to nic 

Wobec tak wielkiej miłości. 

 
 


