Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
WRZESIEŃ

CELEBRACJA

Uwagi organizacyjne: Celebracja składa się z dwóch części. Pierwsza część to Liturgia Słowa
(czytania, psalm, alleluja, Ewangelia, konferencja). Druga część to Adoracja Najświętszego
Sakramentu, która składa się z: medytacji, modlitwy o pokój i błogosławieństwa indywidualnego.
Materiały: teksty pieśni, 7 dużych świec ustawionych pod ołtarzem, mała świeczka/podgrzewacz dla
każdego - opcjonalnie.

1. Pieśń na wejście
2. Liturgia Słowa
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były
w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią i wody zaczęły opadać. Zamknęły się bowiem zbiorniki
Wielkiej Otchłani tak, że deszcz przestał padać z nieba. Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz
nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły. Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia
miesiąca arka osiadła na górach Ararat. Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym
dniu miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór. A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki,
które przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na
ziemi. Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi.
Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej
powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Przeczekawszy zaś jeszcze
siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży
listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał jeszcze siedem dni, po czym
wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego. W sześćset pierwszym roku, w miesiącu
pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że
powierzchnia ziemi jest już prawie sucha.
A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi
słowami: «Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie
istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą
płodne i niech się rozmnażają».
Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie
zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi.
Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je
w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej
złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy
nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia:
siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc».
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Psalm
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
O Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Niech Jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Czytanie II Czytanie z 1 Listu do Tesaloniczan
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański
przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: "Pokój i bezpieczeństwo" - tak
niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście
w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami
światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale
czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś,
którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei
zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Prosimy was, bracia,
abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze
względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Prosimy was,
bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich
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bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie
nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa
nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby
pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez
zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa:
On też tego dokona.
Alleluja
Oto zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia według św. Łukasza
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla
was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem
i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym
Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Kazanie/konferencja (punkty do rozwinięcia)
 I czyt. - zagłada ludzkości za grzechy (zamęt, niepokój na ziemi pojawił się przez ludzkie złe
czyny), ale i ocalenie, gołębica która jest symbolem ustania Bożego gniewu i wprowadzenia na
nowo pokoju między Bogiem a człowiekiem
 psalm- zapowiedź przyjścia Mesjasza, który będzie Księciem Pokoju, przyniesie wyzwolenie
i pokój biednym, zniewolonym itp.
 II czyt.- ponownie czeka nas dzień sądu, jak za czasów Noego, lecz to będzie sąd ostateczny,
dostajemy wskazówki jak ma wyglądać nasze czuwanie - ma ono być pełne pokoju, ale
i działania na rzecz drugiego człowieka, budowania dobrych relacji, wprowadzania Bożego
Królestwa...
 Ewangelia- narodziny Jezusa przynoszą ziemi pokój..
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pasterze, którzy jako pierwsi mogli doświadczyć tego spotkania z Panem idą i głoszą.. my
chrześcijanie mamy być zwiastunami Boga! Zwiastunami Jego przyjścia po to, by zbawić
człowieka. Mamy głosić ziemi pokój i wzywać do nawrócenia tych, którzy żyją w grzechu,
wprowadzać pokój tam gdzie jest wojna, nienawiść tam gdzie niezgoda i obojętność wprowadzać miłość.
Jak ja mogę to robić? Zaczynać od swojego serca… tak jak Maryja! i tak jak pasterze! Zacząć od
przyjęcia Jezusa, potem zadbać o relacje w rodzinie, parafii, szkole, pracy... w codziennych
sprawach. Przez to będziemy budować Królestwo Boże na całym świecie. Zaniesiemy pokój,
który otrzymaliśmy wszędzie tam gdzie go brakuje. Kiedyś pewien człowiek powiedział do
Matki Teresy z Kalkuty: Siostro, to co Siostra robi to tylko kropla w oceanie.. Matka Teresa
odpowiedziała mu: Tak, ale bez tej kropli ocean nie byłby pełen.. Być może nasza kropla dobra,
miłości, pokoju ma dopełnić oceanu Bożego Miłosierdzia..
nawiązanie do fragmentu orędzia papieskiego przewidzianego na ten miesiąc

3. Celebracja znaku
pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O zbawcza Hostio
Jako medytację proponujemy wysłuchanie słów Pana Jezusa do ks. Dolindo Ruotolo. Można podzielić ją
na części i czytać lub też puścić nagranie (np. ze strony:
http://www.katolicki.net/index.php/modlitwa/modlitwa-jezu-ty-sie-tym-zajmij.html), a potem dać czas
na osobistą medytację.
Tekst medytacji:
Z Pism Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo
Jezus mówi do duszy:
Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę o wasze sprawy, a wszystko się
uspokoi. Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia
Mnie wywołuje pożądany przez was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza
zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju,
bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza
spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja
działał, mówiąc Mi: Ty się tym zajmij.
Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia.
Podobne jest to do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające się, aby mama myślała o ich
potrzebach gdy tymczasem one chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej
pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi pracować, zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili,
odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy.
Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam wam na moją miłość, że kiedy z takim
nastawieniem mówicie: „Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę was, uwolnię
i poprowadzę.
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A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie wy widzielibyście dla siebie, uczę was,
noszę w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione w matczynych objęciach. To, co
was niepokoi i powoduje ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze myślenie po swojemu,
wasze myśli i wola, by za wszelką cenę samemu zaradzić temu, co was trapi.
Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do mnie
mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele łask, kiedy męczycie się
i dręczycie się, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest pełnym
zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym działał, ale tak jak wy pragniecie... Zwracacie się do
Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza
o kurację, ale sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem
w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć się Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie;
Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas
i w świecie; Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń
to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego i wiecznego.
Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem: „Ty się tym
zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że
twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy i z ufnością
powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę
sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie
trać ducha! Zamknij oczy i mów: Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma
skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy
zamkniesz oczy.
Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób
zawierzacie siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A to właśnie stoi na
przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc
wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc was wzburzonymi.
Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na
pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na mnie, zawierzcie Mnie we
wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do
waszych trosk.
Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje
zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem
podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden człowiek
rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto
zawierza Bogu.
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym
zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie,
nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość.
(Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)
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Modlitwa o pokój (kolejno 7 osób podchodzi odczytuje modlitwę i zapala świecę, a wszyscy
odpowiadają Ciebie prosimy: Jezu Ty się tym zajmij)
Modlitwa wstępna: Jezus Chrystus przyszedł na świat, zerwać kajdany zła i pojednać nas z Ojcem.
Prośmy Go by udzielił swojego pokoju tam, gdzie go dziś brakuje...
1. Panie prosimy Cię o pokój w Kościele, w Twoim Ludzie, który odkupiłeś swoją drogocenną Krwią,
aby zjednoczył wszystkich chrześcijan oddalonych od Ciebie, trwających w schizmach i herezjach oraz
tych, którzy jeszcze nie poznali Twojego Kościoła
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie pierwszej świecy
2. Panie prosimy Cię o pokój na świecie, aby ustały wojny religijne i polityczne, nienawiść, przemoc
i głód, a ludzie odpowiedzialni za szerzenie tego zła, pojednali się z Tobą
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
-zapalenie drugiej świecy
3. Panie prosimy Cię o pokój w naszej Ojczyźnie, aby rządzący nią potrafili pokonywać polityczne
spory i wprowadzać ład Bożego prawa
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie trzeciej świecy
4. Panie prosimy Cię o pokój w naszych szkołach, uczelniach i miejscach pracy, aby ludzie, których
tam spotykamy potrafili odnosić się do siebie z miłością, życzliwością i sprzeciwiać się wszelkim
przejawom przemocy oraz niesprawiedliwości
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie czwartej świecy
5. Prosimy Cię o pokój w naszych parafiach, aby parafianie potrafili tworzyć wspólnoty prawdziwie
oparte na ewangelicznych zasadach
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie piątej świecy
6. Prosimy Cię o pokój w naszych rodzinach, aby ustała wszelka przemoc, alkoholizm, brak zgody
i miłości, a zakrólowało w nich Twoje Serce
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie szóstej świecy
7. Prosimy Cię o pokój w naszych sercach, abyśmy potrafili oddać Tobie wszelkie niepokoje
i zmartwienia naszego życia i żyć w pełnym zawierzeniu Twojemu Najmiłosierniejszemu Sercu
Ciebie prosimy… Jezu Ty się tym zajmij
- zapalenie siódmej świecy
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Modlitwa końcowa: Jezu Chryste, bądź uwielbiony za dar pokoju i pojednania z Bogiem i bliźnimi,
jaki nam wysłużyłeś przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, Ciebie wychwalamy na wieki
wieków. Amen.
Modlitwa: Ojcze nasz...
Śpiew na zakończenie adoracji, modlitwa kapłana
Błogosławieństwo indywidualne NS jako rozesłanie do niesienia pokoju dalej
Opcjonalnie:
Przekazanie pokoju:
- w momencie odchodzenia od błogosławieństwa każda osoba może odpalić małą świeczkę jako znak
przyjęcia pokoju
- lub też można to zrobić przed odmówieniem modlitwy Ojcze nasz: 7 osób bierze świece spod ołtarza
i zanosi je do osób zgromadzonych na celebracji, mogą oni zapalić wcześniej zostawione na ławkach
świeczki/podgrzewacze i również to światło przekazywać dalej (zostawiamy to do decyzji Duszpasterza,
gdyż istnieje zagrożenie pomnożenia znaków oraz odwrócenia uwagi od Najświętszego Sakramentu.
Niemniej jednak taki gest przekazania pokoju byłby również na pewno wymowny).

Propozycje pieśni:
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie
Panie x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
W lekkim powiewie nawiedzasz dusze ma

Ruah, Ruah, Ruah.
Nie siłą, nie mocą naszą,
lecz mocą Ducha Świętego.

***
Ciągły niepokój na świecie,
wojny i wojny bez końca;
Jakże niepewna jest ziemia,
jękiem i gniewem drgająca.
Ref. Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję
wam;
nie tak, jak daje dzisiaj świat,
powiedział do nas Pan.

3. Pokój budować na co dzień
w sobie, w rodzinie, przy pracy;
nasze mozolne wysiłki
Pan Swoją łaską wzbogaci.
4. Błogosławiony jest człowiek,
pokój niosący dokoła;
słowom Chrystusa wierzący,
których nic zmienić nie zdoła.

2. Ciągły niepokój w człowieku,
ucieczka w hałas, zabawy;
szukamy wciąż nowych wrażeń,
a w głębi ciszy pragniemy. i,
WWW.KDM.ORG.PL

7

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - #ZEJDZZKANAPY
WRZESIEŃ
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.
Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec
nasz.
Cała władza jest w Jego ramieniu,
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.

Schowaj mnie
pod skrzydła Swe,
ukryj mnie
w silnej dłoni Swej. x2

Powiedz tym, którzy żyją w trwodze:
"Nie obawiaj się".
Pan Twój Bóg jest Bogiem mocnym,
Kiedy wzywasz Go, przyjdzie z mocą swą.
Przyjdzie, Cię wybawi /2x
Powiedz strapionym to:
Bóg przyjdzie z mocą swą.
Przyjdzie, Cię wybawi.
Przyjdzie, Cię wybawi /2x
Podnieś swe oczy wzwyż.
On Cię podniesie znów.
Przyjdzie, Cię wybawić
Powiedz tym, którzy są przegrani:
"Nie trać wiary swej."
Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym,
Kiedy wzywasz Go, przyjdzie z mocą swą.
On jest ucieczką naszą w dniach problemów,
Naszym schronieniem, kiedy burzy czas.
On naszą skałą, kiedy smutek wokół,
Fortecą naszą w wojny dniach.

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości
A wszystko inne będzie Wam przydane
Alleluja, Alleluja

ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2
2. Odpocznę dziś
w ramionach Twych.
Dusza ma
w pokoju będzie trwać.

Jezus Chrystus przyszedł na świat,
aby zniszczyć na wieki potęgę zła,
Chrystus w nas zwycięzcą jest,
więc radujmy się w Nim,
bo Jego królestwo jest w nas.
Wszelki grzech Pan zwyciężył! (Alleluja!
Zwyciężył!),
Śmierci moc pokonał, (Alleluja! Pokonał!).
Nad chorobą triumfuje, (Alleluja! Triumfuje!)
Jezus Królem jest! /2x
Imię Pana, moc Jego Krwi,
Nad szatanem daruje zwycięstwo nam
Musi pierzchnąć złego moc
Chrystus Panem tu jest
i Jego zwycięstwo w nas.
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Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie!...
O jutro się modlić nie jestem ja w stanie,
Choć nie wiem, jak życie popłynie;
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie,
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga,
Tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem,
Ni walką, ni trudem - to minie;
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim
Na dzień ten dzisiejszy jedynie.
Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie,
Wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,
To ,,dzisiaj" bez kresu i końca.
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
Bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
I uciszy się.
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