
ZJEDNOCZENI 
W DUCHU 

20.00 Konferencja - ks. dr Adam Łuźniak
21.00 Apel Jasnogórski 
21.15 Przerwa na poczęstunek i herbatę 
22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  
         z prośbą o wylanie Ducha Świetego 
23.30 EUCHARYSTIA

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 
Parafia p.w. Św. Michała Archanioła

Bystrzyca Kłodzka 



Jest jedno ciało, jest jeden Pan 
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli 

Usta głoszą chwałę Mu,  
w ręku słowa Jego miecz 

w moc odziani tak idziemy,  
zdobywamy ziemie tę



Spowiedź święta 

Od 20.00  





Duchu Święty przyjdź /x4 
Niech wiara zagości 

Nadzieja zagości 
Niech miłość zagości w nas



KATECHEZA 

„JEDNOŚĆ W DUCHU ŚWIĘTYM  
 - DAR I ZOBOWIĄZANIE” 

GŁOSI: 
ks. dr Adam Łuźniak 



Bogurodzica dziewica, 
Bogiem sławiena Maryja. 

U twego syna, Gospodzina, 
matko zwolena, Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 
Kyrie eleison. 



Twego dziela Krzciciela, Bożycze, 
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jenoż prosimy: 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrie eleison. 



APEL  JASNOGÓRSKI 

Maryjo, Królowo Polski, 
Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 
jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam.



Przerwa od 21.15 - 21.55 





Witaj Jezu 
Cześć Ci Królu 

Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie,  
Boży Synu 

Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe 
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności  

O alleluja !



Jezu wejdź do mego serca 

Z łaską swoją wejdź 
Jezu wejdź do mego serca 

Bardzo potrzebuje Cię



Jest jedno ciało, jest jeden Pan 

Jednoczy nas w Duchu, byśmy 
razem szli 

Usta głoszą chwałę Mu,  

w ręku słowa Jego miecz 

w moc odziani tak idziemy,  

zdobywamy ziemie tę



Jesteśmy ludem Króla Chwał,  
Jego świętym narodem 

Wybranym pokoleniem,  
by objawiać Jego cześć 

Jesteśmy ludem Króla chwał,  
Jego świętym narodem 

Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej



Chwała Bogu Ojcu 
W chwale Jego Syn 
Chwała Tobie Duchu 

Tworzysz jedno w Nich 



Duchu Święty tchnienie Ojca, Dawco życia, 

Duchu Święty, źródło wody żywej w nas 

  
Ref. Tak pragniemy Ciebie Panie 

jak spękana ziemia deszczu, 

jak pustynia kropli wody, 

Duchu przyjdź



Duchu Święty Tyś mądrością niezmierzoną  
Duchu Święty Ty oświetlasz drogi nam 

Ref. I prowadzisz nas do domu  
gdzie mieszkanie przed wiekami  

przygotował dla nas Ojciec 
Duchu przyjdź



Pomódl się Miriam, aby Twój syn żył we mnie  
Pomódl się, by Jezus we mnie żył  
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty  
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. 

Miriam Tyś jest bramą do nieba  
Moim niebem jest Twój Syn  
Weź mnie, weź mnie do swego łona  
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.  



Niechaj miłość Twa,  

jak potężna fala 

spłynie tu,  

przez łaski Twej zdrój 

Chryste dotknij nas



Duchu miłości wylewaj się na nas, 
z przebitego serca Jezusa 

Jezusa 



Duchu miłości wylewaj się na nas, 

z przebitego serca Jezusa 

Jezusa 



Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał 
dotknij Panie moich warg, 

abym przemówił z uwielbieniem 

Dotknij Panie mego serca i oczyść je 

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie



Czekam na Ciebie mieszkaj w sercu mym 

Moje pragnienia to Ty 

Ukryj mnie w sobie, skłoń kolana me 

Poznać Cię Jezu lepiej chcę 

Weź życie me, przejmij je na zawsze 

Tchnij życiem swym, bym skrzydła me 

Jak orzeł wzbił



Panie mój przychodzę dziś, 
serce me skruszone przyjm 

Skłaniam się przed świętym tronem Twym, 
Wznoszę ręce moje wzwyż,  

miłość mą wyznaję Ci 
Uwielbiam Ciebie w Duchu,  
uwielbiam w prawdzie Cię 

życie me oddaję Tobie, uświęć je.



U Pana dziś zostawiam troski swe 
Oddaję Mu, on chętnie ciężar mój chce nieść  

Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów 
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś 



Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt



Memu Bogu Królowi 

będę śpiewał tę pieśń 

teraz zawsze na wieki amen 

Alleluja, alleluja, alleluja amen x2



Panie Twój tron wznosi się 

nad wszystkie ziemie świata 

Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój 

Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię 

Wywyższamy Cię Boże nasz / x2



Bóg jest miłością 

Miejcie odwagę żyć dla miłości 
Bóg jest miłością 

Nie lękajcie się!



Jezu wejdź do mego serca 

Z łaską swoją wejdź 
Jezu wejdź do mego serca 

Bardzo potrzebuje Cię



Nic nie musisz mówić nic, 
Odpocznij we mnie  
czuj się bezpiecznie, 
Pozwól kochać się,  

Miłość pragnie ciebie



Duchu Święty Stworzycielu 

ożywiaj moją modlitwę,  
ożywiaj moje pragnienia pełnienia woli Ojca, 

Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy  
by widziały 

Otwieraj moje uszy by słyszały, serce aby czuło 

Duchu Święty Ożywicielu przyjdź.



Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną 

Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam. 

I prowadzisz nas do domu 

gdzie mieszkanie 

przed wiekami 

przygotował dla nas Ojciec 

Duchu przyjdź



Duchu Święty przyjdź /x4 

Niech wiara zagości 
Nadzieja zagości 

Niech miłość zagości w nas



Jesteśmy piękni  

Twoim pięknem Panie 

Jesteśmy piękni  

Twoim pięknem Panie, 

Ty otwierasz nasze oczy,  
na piękno Twoje Panie 

Ty otwierasz nasze oczy, Panie .  
Na Twoje piękno.



Uwielbiamy Cię, 
wychwalamy Cię  
miłosierny Boże  



Maryjo, Królowo Polski, 
Maryjo, Królowo Polski, 

jestem przy Tobie, pamiętam, 
jestem przy Tobie, pamiętam, 

czuwam.

APEL: 



Maryjo, jesteśmy młodzi, 
Maryjo jesteśmy młodzi, 

już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży 
następne tysiąc lat. 

Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży 
następne tysiąc lat.



Maryjo, Królowo Rodzin, 
Maryjo, Królowo Rodzin, 

Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, 
uświęcaj każdego z nas. 

Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, 
uświęcaj każdego z nas.





1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,  
zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,   
módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, 
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,  
aby świat cały ujrzał miłość w nas.  

Wejście :



2. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten 
świat, 
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest  
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas.  
I Duchowi też, który łączy nas.



Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Ps 104



Ofiarowanie: 

Tam gdzie Miłość jest i dobroć 
Tam mieszka Bóg 

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est



Komunia: 

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.  

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,  
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.  

Dusza moja chlubi się Panem,  
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 



Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.  

2. Uwielbiajcie razem ze mną Pana,  
wspólnie wywyższajmy Jego Imię,  

szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał  
i uwolnił od wszelkiej trwogi.  



Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. 

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,  
oblicza Wasze nie zapłoną wstydem.  

Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał  
i wybawił ze wszystkich ucisków.   



4. Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,  
aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą,  

skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,  
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.  



Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. 

5. Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,  
gdyż bogobojni nie zaznają biedy,  
bogacze zubożeli i zaznali głodu,  

szukającym Pana niczego nie zabraknie.  



6. Pan słyszy wołających o pomoc  
i ratuje ich od wszelkiej udręki  

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu  
i wybawia złamanych na duchu.  

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. 



Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  
skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.  

7. Wiele nieszczęść spada na 
sprawiedliwego  

lecz ze wszystkich Pan go wybawia  
On czuwa nad każdą jego kością  

ani jedna z nich nie zostanie złamana.



Uwielbiamy Cię 

Wychwalamy Cię 

Miłosierny Boże

Dziękczynienie



Niechaj miłość Twa,  
jak potężna fala 

spłynie tu,  
przez łaski Twej zdrój 
Chryste dotknij nas



1. Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała.

TE DEUM 



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. Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały.



5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 



6. Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.



7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.



8. Tyś pokruszył śmierci wrota;

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota,

otworzyłeś wiernym sobie.



9. Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.



10. Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

Drogiej swojej Krwi strugami.



11. Ze Świętymi w blaskach mocy,

wiecznej chwały zlej nam zdroje:

Zbaw o Panie, lud sierocy,

Błogosław dziedzictwo swoje.



12. Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy,

My w dzień każdy, Władco świata,

Imię Twoje wysławiamy.



13. Po wiek wieków nie ustanie,

Pieśń, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.



14. Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem,

Nie zawstydzę się na wieki.



1. Pamiątkę dnia świątecznego * Zesłania Ducha Świętego, 
Dziś z Kościołem obchodzimy,  

* Dawcę darów pieśnią czcimy. Alleluja, alleluja. 

2. To, co Ezechiel zwiastował, * O czym Joel prorokował, 
To na oczy wszelkie ciało *  

W dzień świąteczny oglądało. Alleluja, alleluja.



3.Gdy Apostołowie mili * W tym dniu razem się modlili, 
Nad nimi się płomieniste *  

Jawią języki ogniste, Alleluja, alleluja. 

4. O Dawco Ducha Świetego * Daj i nam dziś Gościa tego, 
By litując się nad nami,  

ubogacił nas darami, Alleluja, alleluja 



Jezus najwyższej godzien chwały 
Jezus najwyższej godzien czci 
Jego imię jest ponad wszystko  

Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go  

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać  
Na imię Jezus każdy skłoni się  

I każdy język wyzna że to Chrystus Boży Syn  
 Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd  

 
Wszelka władza i moc i majestat  

Są w rękach Twych (2x)  
Tak! władza i moc i majestat  

Są w rękach Twych  


