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  Archanioł Boży Gabriel

1. Archanioł Boży Gabryjel, Posłan do Panny Maryjej, 
 Z majestatu Trójcy Świętej, Tak sprawował poselstwo k’Niej: 
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała Z poselstwa, które słyszała;
   Pokorniuchno się skłoniła, Jako Panna świątobliwa;
   Zasmuciła się z tej mowy, Nic nie rzekła Aniołowi.

                                         Spuśćcie nam na ziemskie niwy 

1. Spuście nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki,

Świat przez grzechy nieszczęśliwy.
Wołał w nocy głębokiej;

Gdy wśród przekleństwa od Boga
Czart panował, śmierć i trwoga,

A ciężkie przewinienia
Zamkły bramy zbawienia.

2. Ale się Ojciec zlitował
nad nędzną ludzi dolą,

Syn się chętnie ofiarował,
by spełnił wieczną wolę;
zaraz Gabryel zstępuje
i Maryi to zwiastuje,
iże z Ducha Świętego
pocznie Syna Bożego.
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Mądrości która z ust Bożych wypływasz

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,
Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz;
Przyjdź nas nauczyć drogi roztropności,
Wieczna Mądrości.

O Adonai! Wodzu Izraela,
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem,
Z silnym ramieniem.

Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów,
Zamilkną króle na widok Twych cudów:
Przybądź i pospiesz, użal się złej doli,
Wybaw z niewoli.

Kluczu Dawidów! Izraela Boże,
Co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może;
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy
Więźniów z ciemnicy!

O Wschodzie ranny! Światło wiekuiste,
Sprawiedliwości Słońce promieniste
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące
Nędznych tysiące.
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Czekam na ciebie dobry Boże 

Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
Niechaj mi łaska Twa pomoże, 
chcę czystym sercem przyjąć Cię. 

Ref. 
Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże, 
przyjdź i nie spóźniaj się. 
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, 
przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Oto idzie mój Bóg
Oto idzie mój Bóg  Oto idzie mój Król
Oto zbawiciel mój  a imię jego Jezus.

Oto idzie mój Bóg  Oto idzie mój Król
Oto zbawiciel mój  a imię jego Jezus.

Ref:Tęsknie za tobą Panie Wiem, że przyjdziesz niebawem

Z głębi serca dziś wołam: Marana tha!  2x
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Czekam na ciebie Jezu mòj mały

Czekam na ciebie Jezu mòj mały ciche błagania ku niebu śle

Twojego przyjścia czeka świat cały sercem gorącym przyzywa cię

Ref. 

Spójrz tęskniony na tej ziemi przyjdź o Jezu pociesz  nas

Szczerze kochać cie będziemy przyjdź o Jezu bo już czas

Usłysz Maryjo głos twoich dzieci tyś naszą Matką na każdy dzień

O daj nam słońce które rozświeci grzechu i błędu straszliwy cień

Ref. 

Spójrz tęskniony na tej ziemi daj nam zbawcę Dziecię twe

My dla niego żyć pragniemy Jemu damy serca swe
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Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza.
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. 

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela.
Tyś sama wykarmiła swego Stworzyciela. 

Panno, przedtem i potem, z świata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi.
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

Przyjdź Jezu Przyjdź

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś  Do naszych serce, do naszych dni     / x2  

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie   Bo nadszedł dzień, by cały 
świat poznał Cię.      

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2         
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Pan woła na nas   

Pan woła na nas   Prostujcie drogi 
Którymi idziecie do Mnie 
Przygotujcie Mi miejsce   W waszych sercach 
Otwórzcie Mi bramy waszego życia 
A nie będziecie kruszeć  Nie będziecie schnąć 
Wyzwolę was od was samych, usunę wasze rany 

Ref.
To Ja będę strzegł twoich dróg 
Daj tylko abym mógł 
Podnieś głos nie bój się 
Przyznaj, że Jam twój Bóg 

Trawa usycha  Więdnie kwiat
Lecz słowo Boga na zawsze trwa
Słuchajcie słowa Które daje Pan
Otwórzcie serca na ten dar
Śpiewajmy pieśń nową
Bo w  mocy swej
Nad nami pochylił się On, wielki jest Pan

Ref.
To Ja będę strzegł twoich dróg
Daj tylko abym mógł
Podnieś głos nie bój się
Przyznaj, że Jam twój Bóg
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Oto Pan Bóg Przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych nam przybędzie, 
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!

1. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,

przystrojone jak oblubienica
zdobna w klejnoty dla swego męża.

Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych nam przybędzie, 
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!

2. I usłyszałem donośny głos mówiący  od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi,

i będą oni Jego ludem, 
a On będzie "BOGIEM Z NIMI"

Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych nam przybędzie, 
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!

3. I otrze z ich oczu wszelką łzę,
 a śmierci już odtąd nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, 
ni trudu już  odtąd  nie będzie,

Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą Świętych nam przybędzie, 
Światłość wielka w dzień ów będzie.

Alleluja! Alleluja!
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