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Drodzy Animatorzy Muzyczni, oddajemy w wasze ręce śpiewnik zawierający propozycje 
śpiewów w czasie Eucharystii XIII dnia Oaz Rekolekcyjnych. 

Dzisiaj cały Kościół bacznie przygląda się młodym. Mogliśmy tego doświadczyć już podczas 
XXXI ŚDM w 2016 roku w Krakowie, gdzie Papież Franciszek mówił: To wspaniałe, i raduje się 
moje serce, gdy widzę jak bardzo jesteście żywiołowi. Kościół dziś na was patrzy, wolałbym dodać: 
świat na Was patrzy i chce się od was uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który 
ma zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa. 
Królestwa radości, szczęścia, królestwa, które popycha życie do przodu, które daje nam siłę, aby 
zmieniać nasze życie. Zapomniałem zadać wam pytania: Czy można zmienić życie? Znając żarli-
wość z jaką podejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. 

Papież dał impuls licznym wydarzeniom, które później zaczęły się dziać w naszym kraju. Myślę, 
że warto napisać o bardzo ważnym IV Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji podczas, 
którego zastanawialiśmy się wspólnie nad dojrzałością chrześcijańską ludzi młodych i nad sakra-
mentem bierzmowania. W tym roku przypada 450 rocznica śmierci św. Stanisława Kostki patrona 
młodzieży (przed nami pielgrzymka 15 września do Przasnysza i Rostkowa) dlatego też rok 2018 
został przez Episkopat Polski uznany jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Oczekujemy także na 
wrześniowe 380. zebranie plenarne KEP, na którym Biskupi uczczą przypadającą rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki oraz zaczną przygotowania do Synodu Biskupów nt. młodzieży, który 
odbędzie się w Rzymie. Podobnie jak cały Kościół, tak też i my rok 2018/2019 będziemy przeży-
wać w naszym Ruchu pod hasłem "Młodzi w Kościele".  

Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na 
uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji, a jest ich bardzo wielu (w mojej ojczyźnie 
powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze. I to 
mnie bardzo smuci. Jestem pewien, że wśród was ich nie ma. Ale są młodzi „emeryci”, którzy rzu-
cają ręcznik przed rozpoczęciem walki, pozwalają się oszołomić i wpadają w pustkę. Dlatego, 
drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby 
okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, 
radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia. Papież Franciszek 

Wybierając pieśni staraliśmy się nawiązać do tematu roku, nie pomijając przy tym całości tek-
stów liturgii. Chcemy, by i w tym roku wspólny śpiew był wyrazem naszej jedności i odkrywania 
charyzmatu Ruchu w liturgii. Proponujemy szeroki wybór, odpowiedni dla każdego typu zgro-
madzenia. Zachęcamy do wykorzystania tych śpiewów w czasie rekolekcji poszczególnych tur-
nusów. Dla wspólnot, które mają większe doświadczenie śpiewu liturgicznego, jest możliwość 
ubogacenia liturgii poprzez wykonania wielogłosowe. Zachęcamy wszystkie oazy do nauki choci-
ażby głosu podstawowego. 

Wzorem poprzednich lat prosimy by moderatorzy oaz średnich wraz z animatorami muzy-
cznymi zatroszczyli się wspólnie o wykonania zaproponowanych pieśni. Proponujemy, by 
odpowiedzialni za poszczególne oazy spotkali się na początku turnusu w celu wybrania (spośród 
zaproponowanych) pieśni na Dzień Wspólnoty. 

Śpiewnik w formie elektronicznej oraz nagrania dostępne są na stronie Centralnej Diakonii 
Muzycznej: http://cdmuz.pl 

Arkadiusz St. Szymczyk 
Centralna Diakonia Muzyczna 

Opracowanie: Ilona Jaworska, Tomasz Kozubek, Paweł Macura, Patryk Celebański, Arkadiusz 
Szymczyk, Piotr Bałanda; skład: ks. Łukasz Parniewski.
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Młode serca - Piosenka Roku OŻK 2018/19 
t.: na podst. Mk10,17-30; m.: Marta i Dariusz Madejscy
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Link do nagrania: https://youtu.be/ihFazJbecow
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Śpiewy na Dzień Wspólnoty

Jest jedno Ciało 
t. i. m.: Robert Gay; tł. Krzysztof Antoniuk

Zawiązanie wspólnoty
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Żagle młodości 
t. i m.: ks. Piotr Niemczyk
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Śpiewy na Eucharystię
Procesja wejścia

Duch Pański napełnił okrąg ziemi 
m.: Gizela Skop
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Miłość Boża rozlana jest w waszych sercach 
t.: por.: Rz 5,5; 8,23-25; Jl 3,1-2; Ez 37,9.14; m.: K. Stępień 
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2. Udzielę wam Mego Ducha po to, byście ożyli 
i powiodę was do kraju waszego, mówi Pan Bóg.  
Z czterech wiatrów przybądź, o Duchu 
powiej po tych pobitych, aby ożyli. 

3. My sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha  
całą istotą wzdychamy oczekując przybrania za synów.  
Czego się spodziewamy, z wytrwałością oczekujmy, 
w nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.

O, Stworzycielu Duchu przyjdź 
m.: greg.

2  Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar, 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

3  Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Boga masz, 
przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. 

4  Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej 
i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. 

5  Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. 

6  Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, 
i Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
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Przyjdę do was w moim Duchu 
t.: E. Miller; m.: J. Gałuszka

Przygotowanie darów

Duchu Święty, Boże, przyjdź 
t.: Fr. Andre Gouzes; m.: GOCAM; tł.: Andrzej Sionek
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O, Panie szukasz dzieci Twych 
t. i m.: wg Negro spirituals

2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość imię Twe. 
O, zechciej włączyć wszystkich nas, w Mistyczne Ciało swe. 

3. Ty zaspokajasz wszelki głód, bo Miłość imię Twe. 
O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe. 

4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość imię Twe. 
Racz w serca żar miłości wlać, królestwo rozszerz swe.

Dziękuję Bogu dziś 
t.: por. Flp 1,3-10; opr. s. M. Stecka; m.: s. M. Mc Gann

2. Ta miłość, którą Pan chciał napełnić moje serce, 
jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym. 

3. Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać, 
byśmy czystym sercem mogli czekać Pana. 

4. Niech Jezus da nam wzrost i napełni wszelkim dobrem, 
by modlitwa nasza była miła Bogu.



Śpiewnik oazowy 2018/2019

+12

Jeden chleb 
t. i m.: ks. S. Ziemiański

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. 
Na ramiona Swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. 
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Procesja komunijna

O, Panie, Ty nam dajesz 
t. i m.: O. Vercruysse; opr.: s. M. Stecka

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. (2x) 
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (2x) 
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. 

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. (2x) 
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
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Łamiesz chleb, nowy rodzi się świat 
t. i m.: autor nieznany; opr.: A. Korcz

2. Łamałeś Boży Chleb, aby przeobrazić nas,  
prostaczy, biedny lud, w dziedziców Królestwa. 

3. Zaczynem Ciało twe dla wiecznego życia w nas,  
probierzem prawdy słów Dobrej Twej Nowiny. 

4. A gdy wypełnił się czas odejścia spośród nas,  
oddałeś życie swe na patenie krzyża. 

5. Powtarzasz w nas ten cud, woda winem staje się,  
straszliwych grzechów win w nas rozrywasz pęta. 

6. Twe Ciało w świecie tym Niebo z ziemią łączy nam,  
gdy swoje życie Bóg dla nas, ludzi, daje.
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Na Komunię 
t.: por.: J 6, 51- 58; m: Piotr Pałka

Panie dobry jak chleb 
t.: ks. J. Zawitkowski; m: t.: ks. W. Kądziela

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 na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś  
i dla nas zawsze masz otwarte Serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś.
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Oto nadeszły Gody Baranka 
t.: Antyfonarz z Bangor (Irlandia, VI w.); m.: T. Kozubek

2. Przez ten sakrament Ciała i Krwi najświętszej  
wyrwani jesteśmy z sideł piekielnych. 
Oto bowiem Chrystus, Syn Boży, 
świat cały wybawił przez mękę na krzyżu. 

3. Pan za wszystkich złożył siebie w ofierze, 
w której sam jest kapłanem i żertwą. 
Niech przeto przyjdą wezwani na ucztę, 
niech przyjmą sakrament wiecznego zbawienia. 

4. Pan stróżem świętych i ich przewodnikiem,  
udziela życia tym, co w Niego wierzą. 
Chleb niebiański daje tym, którzy go łakną, 
z żywego źródła poi wszystkich spragnionych. 

5. Alfą i Omegą jest Chrystus, Baranek,  
nadejdzie wkrótce, by osądzić ziemię.  
Zbliżmy się przeto z bojaźnią i drżeniem,  
przyjmijmy zadatek życia wiecznego.
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Uwielbienie

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje 
t.: Ap 15,3-4; m.: ks. Henryk Markwica, opr. Jakub Jęczmionka

2. Któż by się nie bał Ciebie, o Boże i nie uwielbił Twego Imienia, 
gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje, Królu Narodów. 

3. Toteż przyjdą wszystkie narody i oddadzą Tobie pokłon, 
gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje Królu Narodów.

Jeśli ktoś jest spragniony 
t.: J 7,37-38; m.: Piotr Pałka
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Radośnie Panu hymn śpiewajmy 
t.: Dn 3,57nn; tł.: ks. I. Pawlak; m.: chorał protestancki

2. Wychwalajcie Pana aniołowie Pańscy. Alleluja.  
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie. Alleluja. 

3. Wychwalajcie Pana słońce i księżycu. Alleluja.  
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja. 

4. Wychwalajcie Pana rzeki, oceany. Alleluja.  
Wychwalajcie Pana pagórki i góry. Alleluja. 

5. Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta. Alleluja.  
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja. 

6. Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi. Alleluja.  
Wychwalajcie Pana pokorni i święci. Alleluja. 

7. Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła. Alleluja.  
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja. 

8. Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem. Alleluja.  
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi. Alleluja. 

9. Wychwalajmy Boga, który rządzi światem. Alleluja.  
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Alleluja. 
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Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana 
t.: por. Ps 98; m.: D. Kusz OP

2. Pan okazał swoje zbawienie, 
Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość, 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
Dla domu Izraela. 

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
Zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, 
Cieszcie się weselcie i grajcie. 

4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 
Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy głosie rogu 
Na oczach Pana, Króla się radujcie. 

5. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, 
Krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
Rzeki niech klaszczą w dłonie, 
Góry niech razem wołają z radości.

Rozesłanie
Młode serca - piosenka roku - s. 3
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Części stałe

Panie zmiłuj się 
m.: M. Machura

m.: I. Pawlak

Święty… 
m.: M. Machura

m.: I. Pawlak
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Baranku Boży 
m.: M. Machura

m.: I. Pawlak

Alleluja Radosne 
m.: Piotr Pałka
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Modlitwa powszechna 
m.: J. Berthier (Taizé)

Amen po Wielkiej Doksologii 
m.: ks. Zdzisław. Bernat; opr. Piotr Pałka
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Młode serca 
t.: Tomasz i Anna Pernal; m.: Tomasz Pernal
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Piosenka wyróżniona w konkursie na piosenkę roku OŻK 2018/2019
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Wielkie są dzieła 
t. i m.: Jacek Sykulski


