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t.: H. Felsztyński m.: Kun.

452. Błogosław, Panie nas
 m.: Cl. Roziar

          Twe,   Po  -   znaw-szy wo - lę         Twą,    i    -    dzie- my  peł - nić        ją.

               Bło  -   go-sław, Pa-nie,  nas,  na    pra- cę   i      znoj- ny        trud.         Wszak

        Tyś sam wybrał  nas,      by Cię po-znał i wiel-bił  świat,   al-le -  lu  -     ja.

            1.   Z ra   -      doś - cią   wier- nych        sług      bie    -    rze -  my    jarz - mo

	 	 Błogosław...
 2.  Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, * Cierń pychy wyrwij z nich,  

 niech kornie służą Ci. * Błogosław...
 3.  Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg, * Niech życiem   

 świadczym mu, żeś dobry Ojciec, Bóg. * Błogosław...

455. Boże, lud Twój

                         Bo - że, lud Twój       czcią          prze- ję  -  ty,     Two - ich dzieł wszech-
        O   - czy na  Twój       oł       -       tarz świę- ty,      Ser -   ce   swe    do

            moc    -      ność gło -  si;        Licz- ne     na     nas        cią -   żą        wi  -   ny
   Cie      -       bie wzno-si.        Lecz niech żal    nasz       li   -   tość  wznie- ci;

												Przyj-mij, Oj-cze     grzesz -   ne sy- ny,     Nie  od- py- chaj     swo    -  ich dzie-ci.
	 2.		(Na Ofiarowanie)    Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, * Tę ofiarę chleba,  

  wina, * Co się wkrótce dla nas stanie * Krwią i Ciałem Twego Syna. *   
 Niech  przestępstwa nasze zmywa * l uśmierza gniew Twój, Panie, * Niech  
 nas z  niebem pojednywa * I uzyska przebłaganie.

	 3.		(Na Komunie)    Choć niegodni i duchowo * Przyjąć Cię do serca, Panie, *
  Ale rzeknij tylko słowo, * A wnet godnym człek się stanie. * Niech Twe   

 Ciało  i Krew święta * Na straż każdej duszy stanie, * Niech ją strzeże moc  
 przyjęta * Na wieczyste królowanie.
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456. Boże mocny, Boże cudów

     Któ - ry    wi-dzisz      ser - ca drgnie-nie       I      naj-skryt-sze      my - śli  znasz!

     Racz wy- słu- chać     me wes-tchnie-nie,   Prze-naj-święt-szy       Oj- cze  nasz!

      Co  dla szczęś-cia wszyst-kich lu - dów      Do-broć, moc   i          łas -  kę masz. 

            Bo - że  moc - ny,      Bo- że    cu- dów,   Prze-naj-święt-szy    Oj - cze  nasz!

 4.    (Zakończenie)   Już ofiara dokonana, * Więc pokornie chylmy czoło, *
  Niech  przez ręce nam kapłana * Błogosławi Pan wokoło * Naszym polom,
  łąkom,  sadom, * Naszej pracy, dobytkowi * I rodzinie i sąsiadom, *   

 Przełożonym i krajowi.

 2. Spraw, abyśmy korzystali * Z darów udzielonych nam, * Byśmy przez nie
   uzyskali * Wstęp do Twych niebieskich bram. * Udziel w pracy wytrwa-  

 łości, * Łaska Twa niech wzmacnia nas, * Byśmy mężnie ku wieczności *  
 Szli z weselem, a bez zmaz.

457. Boże, obdarz Kościół Twój

          Pójdziemy do              do   -   mu       Pa   -       na.

												Uradowałem                                                             się        we  -  zwa   -      niem:

												Bo -  że,   ob - darz  Koś- ciół Twój              je - dnoś- cią     i       po -  ko  -   jem!

     2.  I oto stoję  u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty! * Boże...
 3.  O Jeruzalem, miasto pokoju, * W Tobie wszyscy się jednoczą. * Boże...
 4.  Przychodzą doń pokolenia, * Aby wielbić imię Pana. * Boże...
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w Poznańskim śpiewają:
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 5.  Prosimy o pokój dla ludu Twego, * Niech będą bezpieczni, którzy Cię 	 	
 miłują. * Boże...

 6.  Dla braci i bliźnich naszych * Prosimy o dobra Twoje. * Boże...	

458. Boże w dobroci

               Bo   -   że,    w do  -   bro  -   ci             ni -  gdy    nie   prze   -   bra  -   ny,
      Żad -   nym  ję   -       zy   -   kiem        nie   wy -   po - wie    -   dzia-   ny!

              Ty           je   -    steś            go         -         dzien,            Ty            je    -   steś
     Po    -     sza -     no     -       wa        -          nia,                po   -       sza  -    no-

         go      -     dzien            Wsze -  la   -    kiej       mi       -       łoś       -         ci.
     wa     -     nia,                Chwa-  ły,       ucz   -   ci         -       woś     -         ci.

     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.
 5. Mam mocną wolę spowiadać się szczerze * I zawsze trzymać z Tobą to   

 przymierze; * Co gdy uczynię, co gdy uczynię. * Spodziewam się, Panie, *  
  Mieć w niebie z Tobą, mieć w niebie z Tobą * Wieczne królowanie.

 6.  O Boże dobry, Boże litościwy, * Mej duszy nędznej racz być miłościwy; *
  Jakeś ją stworzył, jakeś ją stworzył, * Pomóż do zbawienia, * Użycz swej  

 łaski, użycz swej łaski,.* Broń od potępienia.

         Ty            je    -    steś             go         -         dzien,            Ty            je    -   steś
     Po    -      sza  -     no     -        wa        -          nia,                po   -       sza  -   no-

          go      -   dzien            Wsze  -  la   -    kiej       mi       -       łoś       -         ci.
      wa     -    nia,               Chwa -  ły,       ucz   -   ci         -      woś      -         ci.
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459. Boże, zmiłuj się nad nami

 2.  Niech świat cały pozna wreszcie * Ciebie, Panie, Twoje drogi. * Niechaj  
 przyjmą Twe zbawienie * Wszyscy ludzie i narody. * Niechaj...

 3.  Niechaj radość zapanuje * Pośród ludów całej ziemi, * Żeś Ty, Panie   
 sprawiedliwy, * Rządzisz i kierujesz nimi. * Niechaj...

 4.  Ziemia plony już wydała, * Bóg nam dał błogosławieństwo. * Niech roz- 
 brzmiewa Jego chwała * W każdym czasie, w każdym miejscu. * Niechaj...

                Bo- że, zmi-łuj  się  nad  na   -  mi,        Po- bło-go-sław, u-dziel łas -   ki.

         Nie-chaj zno- wu   o -  glą- da  -  my        Twe   o -  bli- cze  peł- ne  bla -  sku.

         sła   -    wią                               Cię      na   -     ro    -    dy       wszy   -   stkie.

          Nie -  chaj     sła -   wią    Cię      na   -   ro      -    dy,                             nie -  chaj

460. Bóg kiedyś stał się jednym z nas

              Bóg        kie -  dyś          stał     się      jed -  nym          z nas,

          By        nas prze  -    mie  -   nić           w sie    -        bie.         Przyjdź   Je -   zu

						    mój,             zo  -  stań wśród     nas              na               zaw  -  sze           już.

 2.  Uczył, że Pan Bóg kocha nas * Wszyscy jesteśmy braćmi. * Przyjdź Jezu...
 3.  Cierpiał na krzyżu wiele ran, * By zmazać nasze grzechy.* Przyjdź Jezu...
 4.  Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, * By niebo nam otworzyć. *   

 Przyjdź Jezu...
 5.  Ducha Świętego zesłał też, * By wszystkich nas uświęcił. * Przyjdź Jezu...
 6.  Założył święty Kościół swój, * Byśmy z Nim jedno byli. * Przyjdź Jezu...
 7.  Maryję Matkę ludziom dał, * By wspomożeniem była. * Przyjdź Jezu...
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 ks. W. Kądziela

462. Być bliżej Ciebie chcę

      Stwór-cy ziem,     Tu - lisz w oj  - cow-ski płaszcz, chro -    niąc mnie w nim.

            nieść    krzy-ża      znój.            Ty  w ser- cu      mo- im trwasz  Z mi- łoś- cią

              Być   bli-żej  Cie-bie chcę,   o    Bo- że    mój,         Z To-bą przez ży-cie lżej

  2.  Być bliżej Ciebie chcę, na każdy dzień, * Za Tobą życiem swym iść jako  
 cień, * Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, * Myśl moją pośród   
 burz na Ciebie zwróć.

 3.  Choć jak wędrowiec sam, idę przez noc * W Tobie niech siłę mam i w 
  Tobie  moc, * Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok, *   

 Niechaj  mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok.

463. Cały świat jest pełny

                 Ca-ły świat jest peł-ny Twej mi- łoś - ci           I  do -  bro- ci  peł-ny każ-dy

        dzień,             Każ- da    chwi  - la  jest  peł -   na   ra  -      doś   -      ci,    Gdy szu-

								  ka - my Cię wśród ży-cia mgieł.														Na-ucz nas życ, Two-im ży-ciem Pa-nie,

									  Na-ucz,    że  dro -  gą        je - steś właś-nie Ty.           Na- ucz,   że  praw- dy

							w To-bie trze-ba szu -kać, Bo    dro-gą,       praw-dą,             ży-ciem je-steś Ty.
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464. Chrystus, Chrystus, to nadzieja nasza
t.: wg Ef 2:12-18, opr. s. M. Stecka m.: G. Skop

             nam   ży   -    cie        I        u   -    ka      -       zał       nam   swą  chwa -   łę.

							 					Chry   -   stus, Chry - stus,                 to  na - dzie- ja   ca  - ła    na  -  sza!

							          U -  mie - ra - jąc, zło  zwy - cię - żył,                 po - kój  nam  o -   gła  -  sza!

								        On  do  Oj - ca  nas pro  -       wa -  dzi,   Mi- łość czy-ni            ży- cia pra-wem.    

							 Chry-stus na- szym jest po        -      ko -  jem,      na-szym po- je         -    dna - niem.

												On       jest        Sło  -    wem      nad       wie   -     ka    -        mi,           Pier  -     wo 

								    rod   -   nym      po   -  śród     stwo  -    rzeń.        Bóg      przez     Nie -   go         dał

	 	 Chrystus...
 2.  To On Głową jest Kościoła, * I początkiem wszystkich rzeczy. * Zechciał  

 Bóg, by cała Pełnia * W Jego ciele zamieszkała. * Chrystus... 

 3.  Pokój przyszedł On budować * Między ludźmi dobrej woli. * Z Bogiem   
 znowu nas pojednał, * Gdy na krzyżu oddał życie. * Chrystus...

 4.  On jednoczy we wspólnocie, * Przezwyciężył mur wrogości, * Jak Brat   
 starszy nas prowadzi * Do radości swego Ojca. * Chrystus...

  2.  Twej Miłości nie zamkną puste słowa, * Bo bez czynów martwe, próżne są,  
 Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła, * Żaden umysł nie ogarnie jej. 

	 	 Naucz nas żyć...
 3.   Nie odbierze nam nikt już Twej miłości, * Gdy jej ducha tchnąć zechciałeś  

 w nas. * Uweselasz dni naszej młodości, * Drogowskazem jesteś w każdy  
 czas! * Naucz nas żyć...
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465. Chwalcie Pana wszyscy
t.: Psalm 148, tł. F. Głodkiewicz m.: F. Lorenc

											  Chwal-cie  Pa  -  na      wszy -   scy,         wy, z nie-bies-kich      gór

								   Woj- ska  nie -   zli   -     czo    -      ne,            wy,    a -  niel -  ski       chór.

										 Słoń  -  ce, księ- życ,     gwiaz  -  dy,       świe-cąc w dzień i       w noc,

           Chwal -    cie        Pa         -           na                            swe      -          go,

        chwal- cie   Je -   go         moc!                 chwal- cie   Je -   go         moc!

 2.  Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód, * Co wisicie w górze, chwalcie   
 Pański cud. * Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * A stanęło   
 wszystko na rozkazy te.

 3.  Panny i młodzieńcy, starcy, pełni lat, * Chwalcie Imię Pańskie! Jego cały  
 świat. * Ponad niebo, ziemię wyższa Jego cześć, * On moc ludu swego   
 raczył w górę wznieść.

466. Ciągły niepokój na świecie
Z. Jasnota

									 1. Cią-gły nie-po-kój na  świe- cie,                 woj-ny   i  woj-ny bez    koń -  ca.

									 jak-że nie-pew-na  jest  zie- mia,                    ję-kiem  i gnie-wem drga-ją  -  ca.

               Po-kój  zo-sta-wiam    wam,                   po- kój mój da -   ję        wam,

           nie tak  jak  da -  je        dzi- siaj świat, po  - wie-dział  do   nas       Pan.
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467. Ciebie, Boże, chwalimy

 2.  Ciągły niepokój w człowieku, * Ucieczka w hałas, zabawy,
  Szukamy wciąż nowych wrażeń * A w głębi ciszy pragniemy.
	 	 	 	Pokój zostawiam wam...
 3.   Pokój budować na co dzień, * W sobie, w rodzinie, przy pracy,
   Nasze mozolne wysiłki *  Pan swoją łaską wzbogaci. 
	 	 	 	Pokój zostawiam wam...

Polskie Te Deum śpiewane na Śląsku (Mioduszewski)

         ny,                   Bądź        na         wie   -      ki         chwa   -   lo   -     ny.

  2.   Tobie Anieli w niebie * Nucą: Święty, Święty Święty! 
    I bez ustanku Ciebie * Wielbią, Boże niepojęty!
    Chwała Twa, wieczny Panie, * Na wieki nie ustanie.
  3.   Ojcze, któryś z niczego * Wszystko stworzył, utrzymujesz!
    Tyś początkiem wszystkiego, * Wszystkim rządzisz, zawiadujesz!
    I my wielbimy Ciebie * Wzorem Aniołów w niebie.

469. Cóż Ci Jezu damy
m.: R. Dwornik

          Po-przez wiecz- ny       czas                  kró -  luj,    Je -  zu          nam!

          Pa -  nie nasz,         kró -  luj nam!         Bo -   że nasz,         kró -  luj nam!

        Z ser - ca    Ci    skła   -    da   -   my           kor - ne   dzię -  kczy -  nie  -    nie.

          1. Cóż  Ci      Je -  zu          da  -   my           za Twych łask stru  -    mie -   nie?

          Cie - bie,      Bo     - że,  chwa- li  - my             Cie - bie      Stwór- cę
  Ze   wszyst- kich     sił  wiel - bi  -  my,            Daw-co     wszyst-kie-

          wszech  -  moc -   ne -  go,
      go             do    -   bre- go.            W do- bro  -     ci           nie -   skoń - czo-
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    2.   W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
    Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. * Panie nasz...
    3.  Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, 
    Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwalę. * Panie nasz...

470. Czego chcesz od nas, Panie
t.: J. Kochanowski, m.: M. Rudkowski (Klonowski)

          1. Cze- go    chcesz   od    nas       Pa    -   nie,   za         Twe          hoj -    ne

           da   -      ry,     Cze - go         za            do  -   bro  -     dziej  -  stwa,    któ- rym

             nie              masz                 mia   -    ry?         Koś-ciół       Cię        nie       o-

           gar   -   nie,  wszę- dy         peł             -            no           Cie    -   bie,       i    w ot-

         chła  - niach   i          w mo - rzu,    na          zie     -      mi      i         w nie  -  bie.

   2.   Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
    Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje:
    Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
    Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
  3.   Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
    I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
    Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
    I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi.
  4.   Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
    A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
    Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
    Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
  5.   Tobie gwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi,
    Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi;
    Wino jesień i jabłka rozmaite dawa,
    Potem do gotowego gnuśna zima stawa.
  6.  Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
    A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
    Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrzy swej żywności,
    A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
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  7.   Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie;
    Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
    Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
    Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi.

471. Do Ciebie, Panie

             1. Do    Cie -  bie,       Pa   -   nie,         po -  kor- nie     wo   -         ła   -    my;

          Łzy     wy - le   -     wa    -       jąc,         ser -  decz-   nie wzdy -   cha   -     my.

  2.   Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,
    A racz pocieszyć człowieka grzesznego,
  3.   Któregoś, Panie, zbytnio umiłował
    I Krwi najświętszej przelać nie żałował.
  4.   Acz miecz Twój srogi bardzo się rozszerzył,
    By złości nasze srogością uśmierzył;
  5.   My nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,
    Jednakże, Panie, ku Tobie wołamy,
  6.   Byś złości nasze łaskawie przebaczył,
    A gniew swój srogi pohamować raczył.
  7.   Użycz swej łaski ku upamiętaniu,
    Daj serce prawe ku Twemu wzywaniu;
  8.   Abyśmy zawsze w pobożności żyli,
    Ciebie na wieki z świętymi chwalili.

(Mioduszewski, 1838)

472. Dobry Jezu

         1. Do - bry   Je  -     zu,          racz  wy - słu  -  chać          Proś- by   kor  -   ne

      dzie  -  ci   Twych.           Tyś     na -  dzie  -   ja,              Tyś     o   -   tu   -   cha

W wszy-stkich chwi -lach             ży -   cia   złych.               Do -  bry    Je   -    zu,

       do  -  bry     Je   -     zu,            racz   wy -  słu  -   chać           dzie -  ci    Twe!

Pieśni okresu zwykłego - Ordinary Time Hymns
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474. Dzięki, o Panie

 2.   Oczyść serca nasze, Panie, * Zgładź ich grzechy, uśmierz złość,    
 Uczyń sobie w nich mieszkanie, * Boś Ty nasz najmilszy Gość,

	 	 	  Dobry Jezu...
 3.  Królu Boski, weź dla siebie * Serca nasze, nimi rządź,
  Ucz nas znać i kochać Ciebie, * Królem naszym Ty nam bądź.
	 	 	  Dobry Jezu...

								(W)			Dzię  -   ki,    o       Pa  -   nie,         skła-da- my   dzię- ki,           O, wszechmo-

														  gą- cy nasz   Kró -  lu,  w nie-bie.   R/.  Za    to, że da- łeś nam wia - rę.

	 	 2.	 	Dzięki... *  Za to, że dałeś nam miłość.
	 	 3.	 	Dzięki... * Za to, że dałeś nam siebie.
	 	 4.	 	Dzięki... * Ty nam przebaczasz grzechy. 
	 	 5.	 	Dzięki... * Ty nam przywracasz życie.
	 	 6.	 	Dzięki... * Za to, że jesteś z nami.
	 	 7.	 	Dzięki... * Tobie śpiewamy z radością. * Dzięki...

Pieśni okresu zwykłego - Ordinary Time Hymns

475. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
m.: ks. K. Pasionek

			 (K)   Dzię-ku  -  je -  my    Ci,   Oj - cze  nasz,    za   świę - ty    win - ny szczep Da-

              wi    -        da,          któ -  ry nam   po- znać da      -     łeś    przez Je -  zu -  sa,

              Sy - na  Twe - go.     (W.)   To - bie     chwa- ła    na         wie   -            ki.

  2.   Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za życie i za wiarę,
    Którą nam poznać dąłeś,  *  Przez Jezusa,  Syna Twego. * Tobie...
  3.   Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za święte imię Twoje,
    Któremu zgotowałeś * Mieszkanie w sercach naszych. * Tobie...
  4.   Dziękujemy Ci,  Ojcze nasz, * Za wiarę i za nieśmiertelność,
    Którą nam poznać dałeś * Przez Jezusa, Syna Twego. * Tobie...
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476. Gdy idziemy poprzez świat
Z. Jasnota

               Gdy   i    -   dzie-my po-przez świat, chwal-my   Bo  -  ga.           W każ-dym

							  miej- scu, w każ- dy     czas  chwal - my          Bo   -   ga.                    Nie    ma

			      w ży- ciu  zbęd-nych dni,    każ -  da       chwi - la    waż - na    jest,  w każ-dej

          zo-bacz Bo-żą      myśl.         Bo     Bóg na-szym Oj- cem,       bo      Bóg  ko-cha

          nas.           On    szlak nam wy -zna - cza           i       sam        pro-wa-dzi   nas.

  2.  Gdy nam szumi górski las, * Chwalmy Boga.
    Gdy widzimy dobry film, * Chwalmy Boga.
    Gdy przychodzą miłe dni, * To radosne dobro chwal,
    Które Bóg przeznaczył ci. * Bo Bóg naszym Ojcem...
  3.    Gdy cierpienia przyjdzie czas, * Chwalmy Boga.
    Kiedy wszystko złości nas, * Chwalmy Boga. 
    Gdy przychodzą smutne dni, * Przyjmij trudne dobro też, 
    Które Bóg przeznaczył ci. * Bo Bóg naszym Ojcem...
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  5.   Ty, o Panie wszechmocny, * Stworzyłeś wszystko dla imienia swego,
    Pokarm i napój dałeś * Ludziom na pożywienie. * Tobie...
  6.   Nam zaś darowałeś * Pokarm duchowy oraz napój,
    I żywot wieczny, * Przez Jezusa, Syna Twego. * Tobie...
  7.   Pomnij, Panie, na Twój Kościół * I wybaw go od wszelkiego złego,
    I doprowadź go w miłości swojej * Do Królestwa Twego. * Tobie...
  8.   Niechaj przyjdzie Twa łaska * I niech przeminie ten świat,
    Kto święty, niech przystąpi, * Kto nim  nie  jest,  niech  czyni  pokutę.    

   *  Tobie, chwała na wieki. Amen.
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479. Gdzie miłość wzajemna i dobroć
 Sr. Magdalena, naz 

                    Gdzie     mi  -   łość    wza -  jem  -   na         i         do       -          broć,

           tam     znaj  - dziesz     Bo       -           ga         ży  -     we      -           go.

        W jedno nas tu zgromadziła                       mi      -       łość Chry-stu   -     sa:

         weselmy się w Nim                                                           i     ra  -  duj   -     my!

	 2.  Z pokorą szczerą miłujmy Boga, * Z czystego serca miłujmy się nawzajem.
	 	  Gdzie miłość...
 3.  Skoro się wszyscy tu gromadzimy, * Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
	 	  Gdzie miłość...
 4.   Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, * A pośrodku nas niech będzie   

 Chrystus. * Gdzie miłość...
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481. Kiedy ranne wstają zorze
 (Mioduszewski, 1838)

         1.  Kie-dy ran -  ne      wsta-ją   zo - rze,      To- bie zie - mia,   To- bie mo- rze 

              To-bie śpie-wa      ży-wioł wszel-ki:    Bądź po-chwa-lon,   Bo- że wiel- ki.

	 2.  A człowiek, który bez miary * Obsypany Twymi dary,
  Coś go stworzył i ocalił, * A czemuż by Cię nie chwalił?
 3.  Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * Wnet do mego Pana wołam
  Do mego  Boga na niebie * I szukam Go koło siebie.
 4.  Wielu snem śmierci upadli, * Co się wczoraj spać pokładli; 
  My się jeszcze obudzili, * Byśmy Cię, Boże, chwalili.
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483. Kto się w opiekę
 t.: J. Kochanowski (Mioduszewski, 1838)

           1.  Kto      się    w o  -   pie  -    kę           od -  da    Pa -   nu          swe  -    mu,
         A         ca -  łym      ser  -    cem      szcze-rze   u   -   fa           Je     -    mu,

                Śmie -    le       rzec             mo   -      że:              Mam     o   -   broń -   cę
        Nie        przyj-dzie             na            mnie          Żad   -   na     strasz-   na

              Bo      -           ga,
     trwo   -           ga,                 Żad -  na       strasz -  na              trwo  -     ga.

	 2.  Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * l w zaraźliwym powietrzu ratuje;
  W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, * Pod Jego pióry uleżysz   

 bezpiecznie, * Uleżysz bezpiecznie.
 3.  Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny, * Za którym stojąc, na żaden strach  

 nocny, * Na żadną trwogę, ani dbaj na strzały, * Którymi sieje przygoda w  
 dzień biały, * Przygoda w dzień biały.

 4.  Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, * Miecz nieuchronny ciebie nie   
 dosięże, * A ty zdumiały oczyma swoimi * Niechybną pomstę ujrzysz nad  
  grzesznymi, * Ujrzysz nad grzesznymi.

 5.  Iżeś rzekł Panu: „Tyś nadzieja moja", * Iż Bóg najwyższy jest ucieczka   
 twoja, * Nie padnie na cię żadna zła przygoda, * Ani się znajdzie w domu  
  twoim szkoda. * W domu twoim szkoda.

 6.  Aniołom swoim każę cię pilnować, * Gdziekolwiek stąpisz, będą cię   
 piastować, * Na ręku nosić, abyś idąc drogą * Na ostry kamień nie ugodził  
  nogą. * Nie ugodził nogą.

 7.  Będziesz bezpiecznie po żmijach zjadliwych * I po padalcach deptał   
 niecierpliwych, * Na lwa srogiego bez obrąży wsiędziesz * I na ogromnym  
  smoku jeździć będziesz. * Smoku jeździć będziesz.

 8.  Słysz, co Pan mówi: „Ten kto Mnie miłuje * I ze Mną sobie szczerze   
 postępuje, * I Ja go także w jego każdą trwogę * I nie zapomnę, i owszem,  
  wspomogę. * I owszem, wspomogę.

 9.  Głos jego u Mnie nie będzie wzgardzony, * Ja mu w przygodzie udzielę   
 obrony; * Niech pewien będzie szczęścia i zacności, * I lat sędziwych, i   
 Mej   życzliwości. * I Mej życzliwości".
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485. Miłujcie się wzajemnie
t.: ks. T. Dziurzyński m.: ks. Z. Piasecki 

 Ref.: Mi- łuj - cie  się wza - jem  -    nie,     jak  ja   was   u    -       mi- ło - wa -   łem.

            To jest  moje                                            przy- ka -  za      -     nie,         

           abyście się wzajemnie                           mi -  ło  -  wa     -       li.

	 2.			Miłujcie się wzajemnie.... * Nie ma większej miłości * Jak odda swoje życie  
 za przyjaciół swoich.

	 3.	 Miłujcie się wzajemnie.... * Nie nazywam was sługami * Ale przyjaciółmi.
	 4.	 Miłujcie się wzajemnie.... * Jesteście przyjaciółmi moimi, * Gdy czynicie co  

 wam nakazałem.
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487. Nasz Pan jest dobrym Pasterzem
 s. Magdalena, naz

           bio  -    nych      szu-ka     stro -   ska - ny,                 Wra-ca   -    ją -cych    z ra-

            do-ścią wi - ta         i  w ra-mio-na       bie - rze,                    Bo  __      Pan   jest

           do -  brym   Pa       -  ste -  rzem.                   wra - ca-    // ste  -  rzem.    ____        

            naj    -             lep-szym           na-szym    Pa   -      ste   -  rzem.

              Nasz  __       Pan         jest        do-brym    Pa   -   ste -  rzem,               Za- gu-
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 2.  Nasz Pan przebaczył Piotrowi, * Nasz Pan po trzykroć zdradzony, * I słabe- 
 mu człowiekowi wciąż na nowo wierzy, * Bo Pan jest dobrym Pasterzem.

	 3.  Magdalenę przygarnął z czułością, * Dobrą ręką przekreślił, co było. * Naszą  
 słabość rozumie, a żal miłością mierzy, * Bo Pan jest dobrym Pasterzem.

 4.  Nasz Pan jest dobrym Pasterzem. * Zacheusza sam dojrzał gdzieś w tłumie,  
 Bo na wszystkich Mu łotrach i celnikach tak zależy, * Bo Pan jest dobrym  
 Pasterzem.

 5.  Z Nikodemem siadł w domu wśród nocy, * Bo rozumie tęsknotę człowieka.  
 Ma na wszystko odpowiedź, niepokój nasz uśmierzy, * Bo Pan jest dobrym  
 Pasterzem.

490. Niech żyje Jezus
 ks. W. Świerczek CM

                      Niech          ży  -   je             Je  -     zus             zaw -  sze w ser -  cu-

             mym,                       mym,           Na          za  -  wsze, na          zaw -  sze,   na

               zaw -  sze   w ser -  cu            mym!                 Na             zaw  -   sze,     na

                zaw  -     sze,      na              zaw -  sze     w ser - cu               mym!

 2.  Jego Słowo zawsze trwa, alleluja, * Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.
 3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja, * Braciom je radośnie nieść, alleluja.
 4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja, * I w przyjaźni z Bogiem być, 
  al leluja.
 5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja, * Ty nam wieczne życie dasz, alleluja.
 6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja, * W Trójcy Świętej jeden Bóg, 
  alleluja.

491. Niechaj z nami będzie Pan

           1. Nie -chaj      z na- mi  bę -  dzie      Pan.     Al -  le    -     lu       -               ja!

       Niech   o     -     bro- ną  bę -  dzie       nam.    Al -  le   -         lu      -              ja!
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493. Ojcze z niebios
 m.: S. Moniuszko

           zmi -   ło -   wa- nie,        Tu      na   zie -  mię       ze   -    ślij           nam.

 2.  Boże wielki, my w pokorze, *  Do Twych stóp garniemy się; * Wola  
 Twoja wszystko może, * Ty nad nami zlituj się.

 3.  A przez Syna Twego mękę, * Ulżyj ludzkiej doli złej, * Każdą życia skróć  
 udrękę, * Boże wielki zlituj się.
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             1. Oj   -     cze      z nie  -    bios,                Bo   -      że            Pa   -      nie,

           Tu       na   zie -  mię        ze    -    ślij         nam,                   Two - je świę -  te

495. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
t.: C. Gabarain, tł.: ks. S. Szmidt SDB m.: C. Gabarain

              1.  Pan                    kie- dyś  sta- nął   nad       brze-   giem,                Szu - kał

              lu  -    dzi                    go- to-wych pójść    za        Nim,                By   ło -  wić

             ser  -   ca,                        słów Bo -  żych     Praw - dą.                                 O

             Pa  -  nie                    to   Ty   na  mnie spoj  -   rza  -   łeś,                 Two -  je

              u   -   sta                  dziś wy- rze - kły  me         i   -     mię,                 Swo - ją

             bar  -   kę                   po- zo- sta-wiam na       brze -   gu,                    Ra -  zem 

             z To -  bą,                   no -  wy  za - cznę  dziś        łów.
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  2.  Jestem ubogim człowiekiem, * Moim skarbem są ręce gotowe,
    Do pracy z Tobą i czyste serce. * O Panie...
  3.  Ty potrzebujesz mych dłoni, * Mego serca młodego zapałem,
    Mych kropli potu i samotności. * O Panie...
  4.  Dziś wypłyniemy już razem, * Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
    Twej Prawdy siecią i słowem życia. * O Panie...   		
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496. Panie mój
 m.: R. Jef

		 	 2.	 	Panie mój... *  Byłem słabym dzieckiem Twym, * Tyś mnie w ramiona  
   wziął,  * Gdy ubogim byłem, Panie, * Tyś wzbogacił mnie. 

	 	 3.	 	Panie mój... * Błogosławię imię Twe, * I sławię dobroć Twą.
    Wiem, że dojdę drogą Twoją, * W święty Ojca dom.  

497. Panie przebacz nam

                  Pa - nie mój,          cóż  Ci    od - dać        mo  -  gę,                  Za  bez- miar 

            nie -  zli- czo-nych     łask?  W każ-dy dzień      sła- wić  bę - dę        Cię,

          Wiel - bić    Cię.          Al -   le  -   lu      -            ja!          1.   Ty    jak   Oj - ciec

         wie-dziesz mnie                I    chro- nisz     mnie od    łez,       Ty znasz wszy-stkie

						       kro -   ki         mo -    je,             Próż-  ny      więc     mój             lęk. 

 s. Magdalena, naz.

						          Pa  -    nie,      prze-bacz    nam,                 Oj-cze  za - pom -  nij     nam!

						    dzi    -     my.          Oj- cze  za    -    po    -    mnij           nam!

						                      O prze-bacz nam na-sze    wi   -   ny,     Przy-wo-łaj   kie- dy zbłą-
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498. Pod Twą obronę
 m.: Troschel

        I          broń   od          zgu   -    by,            gdy    za -   gra  -  ża           cios.

							Gro -    no  Twych      dzie  -  ci             swój    po -   wie -  rza          los, 

 2.  Czy toń spokojna, czy huczą fale, * Gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz;
  Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, * Boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz. 

499. Pokropisz hizopem

  Po- kro- pisz  hi- zo- pem,  Pa- nie,  Mnie czło- wie - ka
  Bym był  przez Twe  zmi- ło- wa- nie,  O   -    czysz- czon    z grze-

 grzesz-ne  -    go.
 chu      me -    go.               Ob   -      myj  mnie z mych       nie -   pra  -  woś -  ci

        A       wy -    bie   -     lo     -     ny       bę  -  dę                I             do  -  sko  -  nal-

        szej     ja  -  snoś  -  ci,           Niż     są           śnie -  gi,            na  -    bę   -  dę.
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										1.	Pod   Twą       o    -     bro   -   nę,             Oj  -   cze      na           nie   -   bie,  

            Ty         nam  bło  -    go   -     sław          ra      -       tuj     w po   -   trze  - bie,
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500. Posyłam was
t.: M. Clarkson, tł.: A. Bajko m.: ks. J. Nyiro CM

        1.  Po - sy -  łam      was   na    pra- cę   bez  na   -    gro -  dy,             Na cięż- ki

	 2.  Posyłam was opatrzyć ciężkie rany, * Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
  Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych. * Posyłam was radosną  

 głosić wieść. * Tak jak Ojciec...
 3. Posyłam was do serc w zawiści twardych, * Do oczu ślepych, zaciśniętych  

 rąk, *  Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. * Posyłam was na całej ziemi  
 krąg. * Tak jak Ojciec...

      twar - dy   i    niewdzięczny  trud.            Nie-zro-zu  -  mie- nie, drwi-ny   i     ob-

        mo       -        wy,     Po -  sy - łam       was   siać sło - wo   mię-dzy        lud.

							 Tak          jak   Oj  -  ciec        mój        po-słał         Mnie,

							 Tak       i            Ja         was           ślę.                               //   ślę.
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502. Pójdź do Jezusa
 m.: Hoppe

						 Prze-mień, o   Je -  zu,      smu-tny ten czas,      O     Je- zu, po - ciesz   nas!

										 jak Cię   bła- ga   lud,            Słu - chaj   słu - chaj,      u - czyń z na-mi  cud!

            po -   cie- chy tam.            On   Cię   na -  po  -   i            krwią swo-ich  ran,

            On     Oj - ciec,   le  -    karz,          Pan.                        Słu -  chaj,     Je  -    zu

         1.  Pójdź do   Je - zu  -   sa,         do   nie-bios bram;    W Nim tyl- ko  szu - kaj
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  2.   Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. *  
   Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas, * O Jezu, pociesz nas. *   
	 	  Słuchaj Jezu...

503. Przygotuję Ci serce
 m.: Pfeiffer

      ser -  ce     o -  fiar -   ne,        Precz od - rzu - cę,   co    ku -  si      i     wa   -    bi.

  2.   Przyozdobię Ci serce miłością, * Taką wielką co wszystko zwycięża,  
   Abyś wstąpił do niego z radością, * Przygotuję Ci serce miłością. *   
   Przygotuję nadzieją i wiarą, * Przygotuję Ci serce ofiarą.
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      1. Przy-  go-  tu -   ję    Ci   ser -   ce   me   czy  -  ste,          Przy-go -  tu -  ję     Ci

       ser - ce   nie - win -   ne,          Ta -  kie  jas - ne,    ra - dos - ne     i    czy  -   ste,

      Przy - go -  tu -  ję     Ci    ser -  ce,    o    Chry-  ste.           Przy- go - tu -   ję     Ci  

504. Przykazanie nowe
 Z. Jasnota

	   (W)  Przy - ka -  za - nie   no    -     we                da    -      ję           wam,

        byś-cie się wza-jem-nie          mi  -   ło  -   wa        -           li.

  1.   Gdybym mówił językami ludzi i      A              -                               nio -    łów,

        A miłości bym                                                                                      nie     miał,

         Stałbym się jak miedź brzę               -                                                czą  -   ca

        Albo                                                                                     cym-bał brzmią- cy.
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 2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę, * I wiarę taką iżbym góry przenosił,  
 Lecz miłości bym nie miał, * Byłbym niczym. * Przykazanie...

	 3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, * A ciało swe wystawił na   
 spalenie. * Lecz miłości bym nie miał, * Nic mi nie pomoże. * Przykazanie...

 4.   Miłość jest cierpliwa. * Miłość jest łaskawa. * Miłość nie zazdrości, * Nie  
 szuka poklasku.* Przykazanie...

 5.   Miłość nie unosi się pychą, * Ale jest pokorna, * Miłość nie szuka swego, *  
 Gniewem się nie unosi. * Przykazanie...

 6.  Miłość nie pamięta złego, * Nie cieszy się z niesprawiedliwości, * Lecz   
 współweseli się z prawdą. * Miłość wszystko znosi i przetrzyma. * Przyka- 
 zanie...

 7.   Miłość nigdy nie ustaje. * Zniknie to, co jest cząstkowe. * Teraz trwa wiara,  
 nadzieja i miłość, * Z nich zaś największa jest miłość. * Przykazanie...

505. Radośnie Panu hymn śpiewajmy
 "Hymn trzech m.lodzieńców", tł. i m.: ks. I. Pawlak

                  Ra - doś- nie   Pa - nu        hymn śpie-waj- my,            Al  -  le -  lu  -   ja.

             I        do- broć  Je -   go           wy - sła-wiaj -  my,             Al -  le -   lu -   ja.

           Wy-chwa-lajcie ze mną dzieła Bożej             mo - cy,            Al - le  - lu  -  ja.

         Wy-chwa-lajcie Pana nad wszystko na            wie - ki,            Al - le -  lu -   ja.

 2.  Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja!
   Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie. Alleluja! * Radośnie Panu...
 3.  Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja! * Radośnie Panu...
 4.  Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana pogody i słoty. Alleluja! * Radośnie Panu...
 5.  Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja! 
  Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja!* Radośnie Panu...
 6.  Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja! 
  Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja! * Radośnie Panu...
. 7.  Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja!
  Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja! * Radośnie Panu...
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194

507. Skosztujcie i zobaczcie

               Sko-sztuj-cie      i     zo - bacz  -    cie          jak      do -  bry jest   Pan!

									  1.  Bę-dę  Pa-nu w każ-dej      po - rze               śpie-wał pieśń wdziecz-noś-ci.

               Na mych u-stach chwa-ła    Je -  go                      nie-u- stan-nie     goś -  ci.

 2.  W Panu cała chluba moja, * Cieszcie się, pokorni! 
  Wspólnie ze mną chwalcie Pana, * Sławmy imię Jego!
 3.   Kiedym tęsknie szukał Pana, * Raczył mnie wysłuchać 
  I ze wszelkiej trwogi mojej * Raczył mnie wyzwolić.
 4.  Cieszcie się widokiem Jego, * Wstydem się nie płońcie: 
  Pan usłyszał głos biednego, * Wyrwał go z ucisków.
 5.  Tych, co Pana się lękają, * Anioł Pański broni.
  By ich wyrwać z ręki wroga, * Szańcem ich osłoni.
 6.  Skosztujcie i zobaczcie, * Jaki Pan jest dobry,
  Kto do Niego się ucieknie, * Ten błogosławiony!
 7.  Z czcią i lękiem służmy Panu, * Święty ludu Boży! 
  Bo nie znają niedostatku * Ludzie bogobojni.
 8.  W nędzy znajdą się bogacze, * Będą łaknąć chleba,
  Ci zaś, co szukają Pana, * Obfitować będą.
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 8.  Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja!
  Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja! * Radośnie Panu...
 9.  Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja!
  Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja! * Radośnie Panu...
  10.  Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja!
  Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Alleluja! * Radośnie Panu...
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513. Upadnij na kolana
 m.: A. Freyer

            1.  U    -     pad-nij     na      ko  -         la  -    na,                 Lu - du czcią    prze-

  2.   Zabrzmijcie z nami, nieba: * Bóg nasz niepojęty
    W postaci przyszedł chleba: * Święty, Święty, Święty!
  3.   Powtarzaj, ludzki rodzie, * Wiarą przeniknięty, 
    Na wschodzie i zachodzie: * Święty, Święty, Święty!
  4.   Pan wieczny zawsze, wszędzie * Ku nam łaską zdjęty,
    Niech wiecznie wielbion będzie: * Święty, święty, Święty!

514. Wszystkie nasze dzienne sprawy
t.: F. Karpiński (Mioduszewski, 1838)

           Wszy-stkie na-sze dzien- ne spra-wy, Przyjm li- toś - nie       Bo-że  pra - wy;

               A  gdy bę-dziem      za-sy- pia -  li,   Niech Cię na - wet    sen nasz chwa-li.
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             ję  -  ty.  U - wiel-biaj swe-go        Pa  - na:         Świę-ty, Świę-ty,      Świę-ty.

         Od po-wietrza głodu o-  gnia i   woj  - ny,                   Wy- baw  nas   Pa  -  nie!

508. Święty Boże
 (Mioduszewski, 1838)

       Świę -   ty          Bo       -         że!              Świę -    ty         Moc     -        ny!

       Święty a                                				Nie-śmier-tel - ny!		    Zmi-łuj się     nad   na -  mi!

  2.  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, * Zachowaj nas panie! (3)
  3.  My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, * Wysłuchaj nas Panie! (3)
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530. All People That on Earth Do Dwell
	T.: based on Psalm 100; William Kethe, 1594, M.: Genevan Psalter,	1551

			 	 1.   All         peo  -  ple   that    on         earth     do          dwell,   Sing 
    2.   Know    that     the   Lord   is          God       in   -      deed;    With -    

 3.   O           en    -   ter    then   his        gates     with      praise;  Ap -    
 4.   For        why?   the   Lord  our        God      is           good:    His

    5.   To          Fa   -   ther,  Son,  and       Ho   -    ly          Ghost,  The 

	1.   to      the   Lord  with cheer- ful    voice;   Him     serve  with mirth, his
 2.   out    our   aid    he     did       us      make;   We       are      his     folk,    he
 3.  proach  with joy    his     courts  un   -  to;         Praise, laud,  and    bless  his
 4.   mer   -  cy     is      for     ev    -   er       sure;     His       truth   at       all      times
 5.   God  whom heav'n and earth   a     -  dore,     From   us       and  from   the

		 1.  praise forth   tell,     Come  we     be -  fore    him, and    re    -  joice.
 2.  does     us         feed.    And     for     his   sheep he      does    us         take.
 3.  Name  al    -     ways,  For      it        is     seem- ly      so        to         do.
 4.  firm  -  ly          stood.  And    shall  from age   to      age      en  -     dure.
 5.  an     -  gel        host    Be        praise and   glo -  ry      ev   -   er   -     more.

  2.   Twoje oczy obrócone * Dzień i noc patrzą w tę stronę,
    Gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.
  3.  Odwracaj nocne przygody, * Od wszelakiej broń nas szkody.
    Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy.

      1.  Wszy-stko To - bie       od- dać pra-gnę        i    dla  Cie-bie       tyl - ko   żyć.

           Chcę Cię Je - zu        ko-chać wier-nie, dzie-ckiem Two-im     zaw-sze  być.

        Ser - ce   mo -   je         weź,                 niech Twą śpie - wa       cześć,

      Ser -  ce  mo -  je,         du - szę mo -  ją,        Pa -  nie Je  -  zu        weź!

  2.   Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat!
    Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat! *
	 	 	 	 	Serce moje weź...
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515. Wszystko Tobie oddać pragnę
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531. Amazing Grace
T.: v. 1-4, John Newton, 1725-1807; v. 5, anon., M.: Columbian Harmony, 1829.

  1.    A   -    maz -  ing     grace!  How sweet  the   sound  That  saved a
  2.  'Twas   grace  that taught  my    heart   to     fear.     And    grace  my
_  3.  Through  man - y dan -    gers,  toils,   and   snares  I         have   al -
  4. The      Lord   has    prom - ised   good   to      me,      His     word  my
  5.  When  we've  been  there    ten     thou - sand  years,  Bright shin  -  ing

 1.  wretch  like me!  I once was lost, but
 2.  fears re   - lieved; How  pre      -   cious did that
 3.  read  -    y           come; 'Tis grace has          brought me
 4.  hope se  - cures; He will my shield and
 5.  as           the       sun,                     We've    no less days to

 1.   now        am        found, Was     blind  but     now     I        see.
 2.    grace      ap   -     pear     The      hour    I           first      be   -   lieved!
 3.    safe        thus      far,        And    grace   will     lead      me      home.
 4.    por    -    tion       be         As       long     as        life       en  -    dures.
 5.   sing        God's    praise  Than    when   we      first      be  -    gun.

532. Be Thou My Vision
	T.: Ancient Irish; tr. by Mary E. Byrne, 1905; M.: Trad. Irish Melody, 1927.

		 	 1.  Wak - ing  or    sleep   -   ing,  Thy      pres - ence   my     light.
  2.  Thou   in    me     dwell  -   ing,  and         I    with  Thee    one.
  3.  High   King of    heav   -   en,   my        trea - sure   Thou     art,
  4.  Still   be    my       vi        -  sion,  O         Rul -  er     of     all.

  1.  Be   Thou  my    vi     -  sion,  O      Lord   of    my    heart;
     2.  Be   Thou  my    wis  - dom,  and     Thou   my   true   word;
     3.  Rich - es   I      heed  not,   or    man's  emp - ty  praise,
     4.  High  King  of      heav - en,   my       vic   -  to    -  ry    won,

   1.  Naught  be all else to me, save that Thou art:
  2.   I     ev -  er     with  Thee  and    Thou  with   me,    Lord:
  3.  Thou   mine  in  -  her  -  i    -  tance,  now   and     al -  ways:
  4.  May     I    reach   heav- en's  joys,    O    bright  heav'n's  Sun!

  I. Thou  my    best      thought,_     by      day   or    by     night,
  2.  Thou   my     great     Fa        -    ther,      I   Thy  true    son,
  3.  Thou   and    Thou     on        -     ly,     first  in   my     heart,
  4.  Heart   of     my       own  heart,  what -  ev -  er    be  -  fall,
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533. Beautiful Savior
T.: Psalm 45:3, tr. by Joseph A. Seiss, 1823-1904, M.: trad. Leipzig, 1842.

	 	 1.  Beau- ti - ful    Sav    - ior, King of  Cre - a      -    tion,    Son   of
  2. Fair    are the   mead - ows, Fair  are the   wood-  lands, Robed in
  3.  Fair    is   the   sun  -    shine, Fair  is   the   moon -  light,  Bright the
  4.  Beau- ti - ful   Sav  -    ior, Lord of  the   na      -   tions,  Son   of

 1.    God     and Son      of Man! Tru - ly    I'd  love      thee,  Tru-
 2.  flow'rs of bloom- ing spring; Je  -   sus   is  fair  -    er,      Je -
 3.   spar -   kling stars     on high; Je  -   sus   shines  bright- er,      Je -
 4.   God     and Son      of Man! Glo - ry    and   hon   -  or,      Praise,

	 1.   ly    I'd    serve   thee, Light of     my soul, my      joy,  my crown.
 2.   sus is      pur    - er;     He   makes our sor - r'wing spir- it sing.
 3.   sus  shines  pur   -  er      Than  all    the  an  -  gels     in      the sky.
 4.   ad -  o  -    ra     -  tion,  Now  and   for- ev  -  er  -     more  be thine!

534. Eternal Father, Strong to Save
T.: W. Whiting, 1825-1878 and R. N. Spencer, 1877-1961, M.: John B. Dykes, 1823-1876.

  1.   E  - ter  - nal  Fa- ther, strong to   save, Whose arm  has  bound the
  2.   O     Christ,  the Lord  of     hill   and plain  O'er  which our traf  -  fic
  3.   O     Spir -  it,  whom the  Fa -  ther sent   To    spread a -  broad the
  4.   O     Trin -  i  -  ty      of      love  and pow'r, Your chil-  dren  shield in

  1.   rest - less wave, Who  bids     the   might- y o  -   cean deep   Its
  2.   runs  a  -     main   By       moun- tain  pass     or val -  ley     low;    Where
  3.   fir   - ma -  ment;   O       Wind of    heav  - en, by     your might Save
  4.  dan - ger's  hour;  From   rock     and  tem   -  pest, fire    and    foe,     Pro-

  l.   own  ap  -   point - ed        lim   -  its      keep:  O    hear us      when we
  2.  ev  -  er,      Lord,   your    loved  ones   go,    Pro -  tect them  by     your
  3.  all     who   dare     the       ea     - gle's   flight, And    keep them  by     your 
  4.  tect   them  where- so   -   e'er     they    go;    And    then shall   rise   with

  1. raise our plea For those in       per   -    il             on      the    sea.  
  2. guard - ing hand From ev  - 'ry      per    -   il             on      the    land.
  3. watch - ful care From ev  - 'ry      per    -   il             in       the    air.
  4. voic   - es free Glad praise from  air         and         land   and   sea.
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535. Come, Ye Thankful People
T.: Henry Alford, 1810-1871, M.: George J. Elvey, 1816-1893.

  1.  Come, ye  thank- ful        peo-   ple,   come,     Raise  the    song   of
  2.   All      the  world  is         God's own  field,     Fruit  un -  to       his
  3.   For      the  Lord   our        God   shall  come,    And  shall take   his
  4.   E   -   ven so,      Lord,    quick-ly     come     To  your  fi   -   nal

	 1.  har -  vest- home: All       is    safe - ly gath -ered  in, Ere    the
 2.  praise to   yield;    Wheat and tares to    -   geth-  er     sown,  Un -  to
 3.  har -  vest   home;    From   his  field  shall    in       that  day      All     of -
 4.  har -  vest-  home;   Gath -  er   all     your     peo - ple    in. Free  from

	 1.  win  - ter      storms be -  gin; God,  our  Mak - er,     does    pro -vide
 2.  joy     or       sor  -    row  grown; First   the  blade, and   then    the    ear,
 3.  fens - es       purge   a  -   way; Give   his  an  -    gels   charge at    last
 4.  sor -  row,    free     from sin; There, for  ev  -   er      pu   -   ri  -  fied,

	 1.   For our   wants  to be       sup  - plied;        Come   to    God's   own
 2.   Then  the   full      corn shall   ap   -  pear:         Grant,  O     har   -  vest
 3.   In the   fire       the tares   to       cast,          But       the   fruit -  ful
 4.   In your pres -  ence to        a     -  bide:         Come,  with all       your

	 1.   tem  - ple,   come,      Raise    the     song     of     har  -   vest -   home.
 2.   Lord,  that   we        Whole-some  grain    and     pure     may     be.
 3.   ears     to     store         In         his     gar   -   ner     ev   -    er    -    more.
 4.   an   -   gels, come,       Raise   the     glo   -   rious     har  -   vest -    home.

536. O God, Our Help in Ages Past

					 1.   O  God,  our  Help in  a -  ges  past,  Our  Hope for years  to     come,
   2.   Be- fore  the  hills  in  or- der  stood,  Or  earth  re- ceived her frame,
_  3.   A  thou- sand a-   ges  in  thy  sight  Are  like    an  eve - ning gone;
   4.  Time, like  an  ev-   er- roll- ing  stream, Soon bears  us  all     a-     way;
   5.   O  God,  our  Help in  a- ges  past,  Our  Hope for years  to     come, 	

T.: Isaac Watts, 1674-1748, M.: William Croft, 1678-1727.

 1.  Our  Shel-ter  from the  storm-y  blast, And  our  e- ter- nal  Home.
  2.  From  ev- er- last- ing  thou  art  God. To  end-less years the  same.
 3.  Short  as  the  watch that  ends  the  night Be- fore the  ris- ing  sun.
  4.  We  fly  for- got- ten,  as  a  dream Dies at  the  o- p'ning day.
  5.  Be  thou  our Guard while life  shall last, And  our  e- ter- nal  Home.  
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537. Faith Our Fathers
T.: Fr. W. Faber, 1814-1863; M.: Henry F. Hemy, 1818-1888; adapt, by James G. Walton, 

	 	 1.  Faith  of   our       fa    -    thers!    liv   -    ing       still     In     spite  of 
  2.  Faith  of   our       fa    -    thers!    we       will      strive  To      win   all  
  3.  Faith  of   our       fa    -    thers!    we       will      love    Both friend and 

  1.   dun-  geon,    fire,       and   sword.  O       how    our      hearts      beat
  2.  na -    tions     un      -    to         thee.      And  through the     truth that
  3.  foe     in           all           our       strife,    And   preach thee,    too,          as

	 1.  high with      joy    When- e'er  we     hear    that  glo   -   rious  word!
 2.   comes   from      God  We       all    shall   then    be       tru    -    ly         free:
 3.   love knows  how  By       kind- ly     words and    vir   -     tuous   life:

   Faith of our      fa-thers,   ho- ly    faith!  We will be   true  to    thee till   death.

538. For the Beauty of the Earth
T.: F. S. Pierpont, 1835-1917, M.: Conrad Kocher, 1786-1872; adapt, by William H. Monk, 

  1.  For  the    beau- ty    of   the  earth,  For  the glo- ry   of   the  skies,
   2.  For  the     beau- ty    of  each hour   Of   the day  and    of   the  night,
  3.  For  the     joy    of    hu- man love,  Broth-er, sis- ter,  par- ent,  child,
   4.  For  your Church, that ev- er- more    Lifts its  ho - ly  hands a- bove,

 1. For  the   love which from our birth   O -  ver  and    a -   round us  lies:
  2. Hill  and    vale, and   tree  and  flow'r, Sun and  moon, and stars of  light:
_ 3. Friends on  earth and friends a - bove;   For  all  gen - tie thoughts and mild:
  4. Of   - fring up    on       ev  -  'ry   shore   A    pure sac  - ri -    fice   of  love:

 1-5. Lord  of    all,   to     you   we  raise     This  our  gift  of       grate-ful  praise.
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539. From All That Dwell Below the Skies
T.: based on Ps. 117;  M.: John Hatton, 1710-1793.

 1.  From   all  that  dwell  be  -   low    the     skies,    Let   the   Cre-
 2.   E  -  ter- nal   are   thy      mer- cies,     Lord;      E -  ter -  nal
 3.  Your   loft- y  themes, ye    mor- tals,     bring;     In  songs of
 4.   In    ev- 'ry   land    be  -   gin    the   song;     To    ev  -  'ry

 1.  a -  tor's   praise   a  -   rise;       Let    the     Re -  deem  -   er's
 2.  truth    at -  tends   thy    word:      Thy   praise  shall sound     from
 3.  praise  di -  vine  -  ly     sing;      The   great  sal -  va  -    tion
 4.  land    the    strains  be -   long;       In   cheer- ful  sounds     all

 1.  name      be      sung,  Through ev -  'ry  land   by    ev  -  'ry  tongue.
 2.  shore     to      shore,    Till   suns shall rise    and  set    no    more.
 3.  loud    pro  -   claim,    And   shout for  joy     the   Sav- ior's   name.
 4.  voic -   es      raise,    And     fill      the  world with loud-est  praise.

540. God of Our Fathers
T.: Daniel Crane Roberts, 1841-1907. M.: George William Warren, 1828-1902.

   1.    God    of     our     fa   -   thers,  whose al - might-y       hand
   2.    Thy love   di   -  vine    hath    led     us     in      the    past,
   3.    From  war's a   -  larms, from   dead - ly     pes -  ti   -   lence,
   4.    Re -   fresh  thy    peo  -  ple      on      their  toil -  some  way,

 1.    Our   grate - ful   songs  be -  fore    thy  throne a -   rise.
 2.    Thy word   our   law,    thy   paths  our  cho- sen   way.
 3.    Thy boun- teous good-ness  nour- ish   us      in      peace.
 4.    And glo   -  ry,     laud,  and   praise be   ev  -  er      thine.

 1.      Of shin  - ing    worlds  in splen - dor  through the    skies,
 2.      Be thou     our     rul  -     er, guard- ian,  guide,   and       stay,
 3.     Thy true      re  -   li     -    gion   in         our   hearts   in   -     crease,
 4.      Fill all        our    lives      with   love     and   grace    di   -    vine,

  1.   Leads forth  in  beau  - ty all      the    star - ry         band
  2.   In this    free     land     by  thee   our   lot      is        cast;
  3.   Be  thy     strong arm      our     ev  -   er     sure    de   -    fense;
  4.   Lead us      from   night    to nev -  er  -  end -  ing       day;
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541. Holy God, We Praise Thy Name
	 T.:	Te Deum laudamus; tr. by Clarence A. Walworth, 1820-1900,  
 M.: Allgemeines Katholisches Gesangbuch, Vienna, ca. 1774.

    1.  Ho     -  ly        God,        we          praise      thy       name;     Lord    of
      2.  Hark!   the       loud         ce    -     les       -    tial      hymn      An    -  gel
      3.  Ho    -  ly         Fa      -     ther.       Ho      -    ly        Son,         Ho    -  ly

 1.    all,           we      bow         be  -   fore   thee!     All       on       earth       thy
 2.    choirs      a   -    bove        are      rais - ing;       Cher -  u   -    bim         and
  3.    Spir     -   it,      Three       we      name thee;     While  in        es      -    sence

 1.   scep   -   ter      claim,   All    in       heav'n     a    -   bove      a   -  dore   thee;
 2.   Ser     -   a   -    phim,    In      un  -  ceas    -   ing     cho   -    rus   prais -ing;
  3.   on      -   ly       One,      Un -  di   -  vid      -   ed      God       we    claim thee;

   1.    In    -    fi     -     nite,           thy       vast       do    -    main,        Ev   -   er -
  2.    Fill       the         heav'ns     with     sweet    ac     -   cord:        "Ho   -   ly,
  3.    And      a    -      dor        -    ing,      bend     the        knee,        While   we

   1.   last    -      ing        is              thy       reign.      In     -   fi    -    nite,          thy
  2.   ho      -      ly,         ho       -    ly         Lord!"     Fill       the      heav'ns    with
  3.   own          the        mys    -    ter    -   y.             And      a    -    dor     -     ing,

 1.  vast     do  -  main,      Ev   -  er   -    last     -     ing      is             thy      reign.
 2.  sweet  ac   -  cord:      "Ho  - ly,        ho      -      ly,       ho      -    ly        Lord!"
 3.  bend   the     knee.      While we       own          the      mys   -    ter    -  y.

542. Holy, Holy, Holy
T.: Reginald Heber, 1783-1826, M.: John B. Dykes, 1823-1876.

	 	 	 1.   Ho -  ly,   Ho  - ly.     Ho   -   ly!    Lord  __   God   Al  -  might- y!
   2.   Ho -  ly,   Ho  - ly,    Ho   -   ly!       All     the saints a   - dore     thee,
   3.   Ho -  ly,   Ho  - ly,     Ho   -   ly!   Though the dark  -ness  hide     thee,
   4.   Ho -  ly,   Ho  - ly,     Ho   -   ly!      Lord  __   God   Al -   might- y!
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	 1.  Ear -   ly    in      the     morn  -     ing    our  song  shall rise    to     thee:
 2.  Cast -  ing down their   gold- en   crowns a- round  the   glass-y       sea;
 3. Though the  eye   made blind by   sin      thy  glo -    ry     may   not   see,
 4.  All     thy works shall  praise thy Name, in  earth,  and  sky,   and  sea;

	 1. Ho  -  ly,  Ho  - ly,       Ho     -   ly!      Mer - ci -  ful     and   might- y,
 2.  Cher- u  -   bim   and     ser - a -   phim  fall -  ing  down be  -   fore      thee,
 3.  On  -  ly     thou  art       ho      -      ly;       there  is     none  be   -  side      thee,
 4.  Ho  -  ly,    Ho -  ly,       Ho     -      ly!      Mer-  ci -  ful     and   might- y,

	 1.   God in      three    Per  -     sons,   bless - ed    Trin - i   - ty.
 2.   Who was,  and      is,          and          ev    -   er  -  more shall be.
 3.   Per   - fect   in   pow'r,   in love,    and  pur -  i   - ty.
 4.   God in      three    Per  -     sons,        bless - ed    Trin - i  - ty.

543. I Sing the Mighty Power of God
T.: Isaac Watts, 1674-1748, M.: fr. Wurth's Katholisches Gesangbuch, 1863.

  1.      I     sing  the might- y    pow'r  of   God  That   made   the
   2.      I     sing  the    good  - ness  of    the  Lord That   filled  the
   3.  There's  not   a     plant   or    flow'r  be-  ow,  But  makes  thy

 1.  moun - tains  rise,  That  spread  the   flow - ing   seas  a -   broad,  And
 2.  earth  with  food;   He   formed  the   crea - tures  with his   word,  And
 3.   glo    -  ries  known; And  clouds  a  -   rise,  and  tem- pests blow   By

  1.   full   at       his      com-mand, And    all     the stars  o  -  bey.
  2.   vey    the   ground  I       tread,  Or    gaze     up  -  on    the    sky!
  3.  where that    I          can   be,      Thou,   God,    are   pres - ent there.

  1.  built    the loft   -   y     skies.   I       sing   the    wis- dom
   2.  then     pro-nounced them good.     Lord,     how    thy    won- ders
   3.  or  -   der    from thy    throne;  While    all   that   bor- rows

  1.  that  or   -  dained  The sun to rule the    day;  The moon shines
   2.  are   dis -  played  Wher- e'er  I    turn  my     eye;   If     I      sur -
   3.  life  from  thee      Is      ev   -  er   in   thy    care,  And    ev  -   'ry -
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544. How Can I Keep from Singing
T.: Robert Lowry, 1826-1899, and Doris Plenn. M.: Robert Lowry.

  1. My     life   flows on      in      end -  less  song;          A-
    2.  Through  all     the     tu -   mult     and    the    strife,          I
 _  3._  What  though  the    tem -  pest    'round  me    roar,            I
    4.   When    ty  -  rants   trem -  ble,     sick   with   fear,         And
    5.   The    peace     of   Christ  makes  fresh  my     heart,         A

 1.  bove  earth's lam  - en  -  ta     -  tion.     I     hear   the  real  though
  2.  hear   that   mu  - sic  ring - ing;             It  sounds and  ech -  oes
  3. hear   the   truth it    liv   -  eth.       What  though  the  dark- ness
  4.  hear   their    death knells ring -  ing;     When friends  re -  joice  both
  5.  foun- tain  ev  -  er  spring-ing.         All   things  are  mine  since

   1. far   -  off  hymn       That   hails  a    new  cre -  a -  tion.
  2.  in    my    soul;      How    can    I    keep   from   sing - ing?
 3. round me    close,    Songs    in  the   night  it   giv   - eth.
  4.  far   and   near,      How    can    I   keep   from   sing - ing?
  5.  I    am    his;      How    can    I    keep   from   sing - ing?

     No   storm  can  shake  my      in-most  calm,   While   to   that   rock  I'm

   cling-ing.                Since Love  is    Lord   of            heav-en and  earth,

       How    can   I             keep      from       sing-ing?

545. I Heard the Voice of Jesus
	T.: Horatius Bonar, 1808-1889, M.: trad Englis melody, adapt. by Ralph Vaughan Williams, 1872-1958

  1. I  heard  the voice of  Je - sus  say,  "Come  un- to  me  and
  2.  I  heard  the voice of  Je - sus  say,  "Be - hold, I  free - ly
  3.  I  heard  the voice of  Je - sus  say,  "I  am  this  dark world's

		 1.  rest;  Lay  down, thou wea- ry  one,  lay  down Thy   head  up-
  2.  give  The  liv  - ing wa - ter;  thirst- y  one,    Stoop  down, and
 3.  light;  Look  un  - to  me, thy  morn  shall  rise,   And  all  thy
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		 1.  on  my  breast.  I  came  to  Je-sus  as  I  was,  So
  2.  drink,  and  live."  I  came  to  Je-sus,  and  I  drank  Of
 3.  day  be  bright."  I  looked  to  Je-sus,  and  I  found  In

		 1. wea - ry,  worn  and   sad;   I  found  in  him   a
 2. that  life - giv - ing   stream;  My  thirst  was  quenched,  my
 3. him  my  star,  my   sun;  And  in  that  light  of

  1. rest- ing  place,  And  he  has  made  me  glad.
  2.  soul  re  - vived,  And  now   I  live  in  him.
 3.  life  I'll  walk  Till  trav -  'ling  days  are  done.

546. The Church's One Foundation
T.:  Samuel J. Stone, 1839-1900, M.: Samuel S. Wesley, 1810-1876.

   1.   The    Chur- ch's   one   foun - da   -  tion   Is      Je -  sus   Christ her   
   2.    E   -   lect    from ev   -  'ry        na   -   tion, Yet    one    o'er  all      the  

  3.   'Mid   toil     and   trib -  u     -   la    - ion,  And   tu  -   mult  of       her 
      4.  Yet     she     on     earth hath   un   -  ion   With  God, the   Three-in-

 1.  Lord She is         his      new     cre      -    a       -    tion       By 
 2.   earth,  Her char -  ter       of         sal       -    va     -    tion,    "One 
 3.  war, She waits   the      con  -  sum    -    ma    -   tion       Of   
 4.  One, And with    the      saints,  com    -    mu    -   nion     With 

 1.  wa  -   ter       and     the        word:     From    heav'n  he     came   and
 2.  Lord,  one     faith,   one        birth!"    One      ho     -     ly     Name she 
 3.   peace for   -    ev  -    er    -      more,     Till        with        the    vi    -    sion
 4.   those  whose rest      is           won.       O          hap   -     py     ones    and

 1.  sought her      To          be         his    ho   -    ly            bride;     With
 2.   bless   -  es,        Par       -  takes    one   ho   -  ly     food, And
 3.   glo      -  rious    Her          long -   ing   eyes    are   blest, And
 4.   ho       -  ly!        Lord,       give      us     grace  that    we Like

 1.  his     own   blood  he   bought her,   And for     her  life    he     died.
 2.  to       one    hope   she   press -  es      With  ev -   'ry    grace  en -   dued.
 3.  the     great Church vic- to      -   rious Shall be      the  Church at    rest.
 4.  them,  the    meek  and  low   -   ly,      On high  may  dwell  with  thee.
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547. Immortal, Invisible, God Only Wise
      T.: 1 Timothy 1:17; Walter C. Smith, 1824-1908, M.: Robert's Canaidau y Cyssegr, 1839.

   1. Im  -  mor -  tal,  in  -   vis -  i -  ble,    God  on -  ly     wise,
     2. Un  -   rest- ing,   un  -  hast- ing,  and      si    -  lent  as     light
     3. Life -  giv -  ing   Cre  -  a  -  tor,   of     both  great and   small;
     4. Great   Fa - ther  of      glo -  ry,  pure     Fa -  ther  of     light,

 1.  In     light   in -  ac  -   ces -  si -  ble     hid   from   our    eyes,
  2.  Nor    want- ing,   nor    wast- ing,   you     rule  day    and    night;
  3.  Of      all   life   the    mak  -er,   the     true  life    of     all;
  4.  Your    an -  gels   a   -   dor -  ing,  all     veil -  ing  their  sight;

  1.  Most bless- ed,   most   glo- rious, the     An -  cient of    Days,
 2.  Your    jus -  tice   like  moun- tains  high   soar -  ing    a  -  bove
 3.  We      blos- som, then    with -  er,   as     leaves on     a     tree,
 4.  We      too,   God  in  -  vis  -   i -  ble,    of -   fer   our    praise;

 1.  Al -  might- y,    vic  - to-   rious your  great  name we    praise.
  2.  Your  clouds,  which are    foun-tains  of     good-ness    and    love.
  3.  But    you     live   for     ev -   er,  who     is    and    will    be.
  4.  O      light    in -  ac  -  ces - si -  ble,    An -  cient  of     Days!

548. In Christ There Is No East or West
T.: Galatians 3:28; John Oxenham, 1852-1941. M.: Spiritual; adapted by Harry T. Burleigh, 1866-1949.

  1.  bound  by    love  Through - out       the  whole  wide     earth.
 2.  gold  -  en    cord    Close  -    bind   -   ing    hu   -  man   - kind.
 3.  in       Christ's  love   Are        sure   -    ly    kin      to       me.
 4.  one      in    him,  Through - out        the  whole    wide     earth.

   1.   In       Christ  there    is     no        east   or    west,  In
      2.   In        him    shall   true   hearts        ev  -   'ry -  where Their
      3.  Join      hands,  dis  -   ci -  ples         in      the   faith,   What-
      4.  In       Christ  now     meet  both        east    and    west,   In

 1.  him    no    south     or      north; But       one   great  fam  - 'ly
 2.  high  com  - mu  -   nion      find;     His       ser -  vice   is   the
 3.  e'er  your    race    may       be!       Who      serve  each   oth -  er
 4.  him   meet   south    and      north;   All      Christ- ly   souls are
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549. In His Temple Now Behold Him
T.: Henry J. Pye, 1825-1903; and  William Cooke, 1821-1894, M.: John F. Wade, 1711-1786.

 1.   In   his tem -  ple now    be -  hold   him, See     the    long    ex -
 2.   In       the arms   of her    who  bore  him, Vir -   gin    pure, be -
 3.    Je -  sus, by     your pres - en  -  ta -  tion, When they  blest   you,
 4.  Prince and au -  thor of      sal - va -  tion, Be     your  bound-less

  1. pect -  ed      Lord; An   -  cient  proph- ets had fore -  told    him; 
  2. hold    him   lie, While his  a  -   ged saints a  -  dore   him
  3. weak   and   poor, Make   us      see      our great sal  -  va -  tion,
  4. love    our  theme! Je -  sus,  praise  to you be       giv -  en,

1:  God has now    ful   -   filled    his    word, Now, to     praise him,
2.  Ere in faith    and      hope   they  die. Al   - le   -  lu   -    ia!
3.  Seal us with    your      prom-  ise     sure, And pre -  sent     us
4.  By the world you        did       re -  deem, With the    Fa -  ther

  1.  his re -  deem- ed shall  break  forth with    one     ac -  cord.
  2.  Al   - le   -  lu   -    ia! Lo,     th'in -  car -  nate       God     most  high.
  3.  in      your  glo -   ry to      your    Fa -  ther,  cleansed and    pure.
  4.  and   the     Spir -  it, Lord   of       maj -  es    -     ty         su -  preme.

550. O Bless the Lord, My Soul
T.: James Montgomery, 1771-1854, M.: Aaron Williams, 1731-1776

  1.   O    bless  the  Lord, my    soul!   His     grace  to   thee  pro- claim!
  2.   O    bless  the  Lord, my    soul!   His      mer-   cies  bear  in   mind!
  3.  He   clothes us  with  his    love;   Up  -   holds  us     with  his  truth;
  4.  Then  bless  his  ho -   ly   name,  Whose  grace hath made us  whole,

 1.  And  all     that is     with- in      me   join To    bless  his     ho  - ly      name!
 2.  For -  get    not  all    his     ben -  e -   fits! The  Lord  to       thee is       kind.
 3.  He   heals all   our   in  -   fir -   mi-    ties  And ran-   soms us    from  death.
	 4. Whose lov -  ing  kind-ness crowns our  days! O   bless  the     Lord, my   soul!
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551. Jesu, Joy of Our Desiring
	T.: Martin Jahn, ca. 1620-1682; tr. by Robert S. Bridges, 1844-1930, M.: fr. Luneberg, 1642

 1.     Je    -   su,     joy    of        our    de  - sir-   ing,          Ho   - ly      wis-   dom,
  2. Through the    way  where  hope is     guid-ing,          Hear  what peace-fuI

 1.    love          most   bright, Drawn by    you,   our     souls  as -     pir- ing,
 2.    mu   -       sic        rings;  Where the   flocks  in      you    con  - fid-  ing,

 1.  Soar   to      un  - cre -   at  -       ed     Light.    Word  of  God,  our   flesh that
 2.  Drink of     joy   from   death -  less  springs! Theirs is  beau- ty's  fair -  est

 l.   fash-ioned         With   the     fire   of         life    im   -  pas-sioned, Striv - ing
 2.  plea-sure;          Theirs  is      wis- dom's   ho -  liest    trea-sure;     You     do

 1.   still   to      truth un -   known,    Soar - ing,   dy -   ing, 'round    your  throne.
 2.   ev  -  er      lead your   own,         In       the     love  of     joys       un  -  known.

552. Praise God from Whom All Blessings Flow
T.: verse 1, Thomas Ken, 1637-1711; verses 2, 3, Isaac Watts, 1674-1748,

M.:	Genevan Psalter, 1551; attr. to Louis Bourgeois, ca. 1510-1561, alt.

	 	 1,4.  Praise God  from  whom all       bless -  ings        flow;    Praise
     2.  From     all     that    dwell   be  -    low       the          skies     Let    
    3.    E     -     ter -   nal     are       thy      mer  -   cies         Lord     And    

 1,4.  him,  all    crea- tures  here     be   - low;  Praise him     a  -    bove,  ye
    2.  the     cre - a   -  tor's    praise  a     -  rise!      Let       the      Re - deem- er's
    3.  truth   e  -   ter  -  nal      is          thy       word;   Thy      praise shall sound from

 1,4. heav'n -  ly    host;   Praise     Fa  - ther,  Son  and    Ho   -  ly     Ghost.
 2.    name      be       sung   Through  ev  -  'ry     land by      ev    -   'ry         one.
 3.    shore      to       shore  Till          suns  shall rise   and   set        no         more.
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553. Praise to the Lord
T.: J. Neander, 1650-1680; tr. by Catherine Winkworth, 1827-1878; M.: fr. , 1863.

	 	1.  Praise  to    the    Lord,  the   Al   -   might- y,     the king    of     cre -     
 2.  Praise  to    the     Lord,  who  shall   pros -   per   our      work   and  de- 

    3.  Praise  to    the     Lord!  O      let       all        that  is        in         us    a-

	  1.   a        -  tion!        O        my    soul,   praise  him,  for      he      is     your
    2.   fend       us;           Sure -  ly      his    good - ness  and       mer -  cy      shall
    3.   dore       him!        All      that   has       life       and   breath  come  now  with

	 1. health and  sal   -  va     -   tion!   Come, all    who    hear:   Now   to    his
  2. dai  -    ly    at     -  tend      us.     Pon -   der   a     -    new   what   the    Al-
  3. prais -  es    be    -  fore       him!    Let      the   "A    -  men"  sound  from  his

	1.  al    -    tar draw  near.  Join - ing    in      glad  ad  - o    -    ra    -     tion!
 2.  might- y     can      do,          Who with  his    love   will  be  -    friend    us.
 3. peo -   ple  a     -    gain.       Now as     we    wor-  ship  be  -    fore       him!

554. The Living God My Shepherd Is
T.: J. Discoll, SJ, 1840. M.: J. L. MacBeth Bain, ca. 1840-1925

		 	1.  pleas - ant  way,  My  hun  - g'ring  soul  may  feed.
  2.  home- ward  guide  My  va     - grant  heart  and  will.
   3.  will  up  - hold  My  faint - ing  heart  al      - ways.
   4.  I  a    - dore  Through  all  e    - ter   - ni      - ty.

			 	 1. The  liv    - ing  God  my  shep - herd  is,  I  know  no
   2.   You  lead  me  where  cool  wa    - ters  flow  By  rip- pling
   3.   I  noth - ing  fear;  for  you,  O  Lord,  Are  with me
   4.   And  so  through all  the  length of  days,  Your  mer- cy

		  1.   care  or  need.  You  guide  me  where rich  pas- tures  grow,
  2.  stream  and  rill,  Where  I  may  taste  the  springs of  life,
   3.   night  and  day,  In     - tent,  with shep - herd's  staff  and  rod,
   4.   waits  on  me,  At  last  with-in  my Fa- ther's  house

		 1.   A     - long  the  ver  - dant  mead,  Where  ev  -  'ry  day,  by
 2.   My  thirst - ing  spir - it  fill;  You  near  me  bide  and
  3.   To  guide  me  when  I  stray,  And  in  the  fold  you
  4.   Your  glo    - ry  I  shall  see;  You  ev  - er  - more  will

Pieśni okresu zwykłego - Ordinary Time Hymns



210

555. Joyful, Joyful, We Adore Thee
T.; Henry van Dyke, 1852-1933, M.: Ludwig van Beethoven, 1770-1827; adapted by Edward Hodges, 1796-1867.

	 	 1.			 Joy   - ful,      joy   -    ful,         we a     -    dore     thee,   
     2.    All          thy      works    with            joy        sur  -    round   thee,  
     3.   Thou       art       giv   -     ing              and       for   -    giv  -    ing,  
     4.    Mor  -    tals,     join        the              might -  y          cho -     rus 

	 1.  God     of    glo  -     ry,         Lord   of  love;     Hearts un    - fold   like   
 2.  Earth   and  heav'n  re    -     flect     thy   rays.     Stars   and    an  -   gels
   3.  Ev    -   er     bless -  ing,       ev   -    er    blest,    Well  - spring  of       the
   4.  Which the    morn-   ing        stars     be -  gan;      Love    di    -  vine   is

			1.   flow'rs be  -  fore     thee,  O    -  p'ning to       the        sun    a  -    bove.
  2.   sing      a    -  round  thee,     Cen - ter      of       un    -     bro  -  ken   praise;
  3.   joy       of     liv  -    ing,       O    - cean    depth of           hap - py    rest! 
  4.   reign - ing   o'er      us,        Bind- ing     all      with  -   in        its    span. 

		 1.  Melt  the  clouds  of    sin    and    sad -   ness; Drive   the    dark    of
 2.  Field  and  for   -    est,   vale   and moun- tain,   Flow - 'ry  mead- ow, 
  3.  Thou  our  Fa    -  ther,  Christ  our   broth - er,       All       who  live     in
  4.  Ev -   er     sing -  ing,   march  we    on  -   ward, Vic  -   tors   in        the

		 1.   doubt  a   -  way;      Giv  -  er     of       im     -  mor -  tal   glad -  ness, 
 2.   flash -  ing    sea,       Chant- ing   bird    and       flow - ing    foun - tain,
 3.   love     are     thine;     Teach  us     how    to          love    each   oth   - er, 
 4.   midst  of      strife;    Joy -   ful    mu -   sic        leads   us       sun  - ward. 

		 1.  Fill    us        with      the                light      of       day.
 2.  Call         us            to             re            -      joice          in          thee.
 3.    Lift         us            to             the                  joy            di  -       vine.
 4.    In            the           tri    -       umph             song         of          life.
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556. Now Thank We All Our God
T.: M. Rinkart, 1586-1649; tr.: Catherine Winkworth; M.: J. Cruger, 1598-1662

	  1.  Now thank  we   all      our      God    With    heart, and  hands, and
  2.   O may     this  gra-  cious    God    Through all     our   life       be
  3.   All praise  and  thanks to       God    The          Fa   - ther  now     be

  1.  voic - es,  Who won- drous things hath done, In     whom his world re-
  2.  near     us,  With  ev  -  er       joy -  ful   hearts And  bless- ed  peace to
  3.  giv -    en,  The   Son,  and    Spir - it     blest. Who reigns in  high - est

	  1.  joic   - es;  Who, from  our moth-er's  arms    Hath   blessed us on     our
  2.  cheer   us;  Pre -   serve us    in       his   grace,  And     guide   us   in      dis -
  3.  heav -  en,  E    -   ter  -  nal, Tri  -  une  God,   Whom  earth  and  heav'n a -

	  1.  way   With  count-less gifts  of love, And  still  is   ours  to    -   day.
  2.  tress, And   free     us    from all sin. Till    heav- en   we    pos  -  sess.
  3.  dore;  For    thus    it      was,  is now, And  shall  be,  ev -  er     -  more.

557. We Gather Together
T.: Wilt heden nu treden; tr. by Theodore Baker, 1851-1934, M.: Nederlandtsch Cedenckclanck, 

	1.   prais -  es       to   his        name; he    for  - gets not  his   own.
 2.  Lord,   were at    our       side;           all   __         glo  - ry  be         yours!
 3.  name  be      ev-  er          praised! O    __         Lord, make us         free!

	 	 1.   We     gath - er  to  -   geth - er      to     ask  the   Lord's  bless-ing;   He
  2.   Be  -  side    us  to     guide us,    our God  with us   join - ing, Whose
  3.   We     all       do  ex -   tol       you, our  lead - er     tri -    um -  phant, And

	 1.  chas- tens  and  has -  tens  his will    to     make known;  The
 2.  king- dom  calls  all      to     the love   which en    -  dures.     So
 3.  pray  that  you  still   our    de  - fend -  er     will     be.          Let

	1.  wick- ed   op   - press - ing    now     cease     from  dis -  tress- ing:   Sing
 2.  from  the   be   -  gin   -   ning the       fight       we  were win -  ning: You,
 3.  your   con- gre  -  ga    -   tion  es    -   cape       trib -  u   -    la    -  tion:  Your
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558. Love Divine, All Loves Excelling
T.: Charles Wesley, 1707-1788, M.: Rowland H. Prichard, 1811-1887.

	 	 1.		  Love    di    -  vine,      all       loves   ex   -   cel    -     ling,    Joy     of 
  2.    Come, al    -  might -  y          to         de   -    liv    -     er;        Let    us      

 3.   Fin   -  ish      then       your    new     cre   -   a       -    tion,     Pure  and  

	 1. heav'n, to        earth  come   down!      Fix     in        us        your    hum - ble
 2. all         your   life      re   -    ceive;       Sud - den  -  ly         re  -     turn    and
   3. spot  -  less,    gra   -  cious  Lord;        Let     us       see       your    great  sal -

 1.   dwell   - ing;    All    your    faith -ful       mer  -    cies    crown.  Je    -   sus,
 2.   nev      -  er,      Nev- er   -    more your    tem  -    ples    leave.   Lord,    we
 3.   va        -  tion    Per-  fect-    ly       in        you        re    -  stored. Changed from

		 1.   source     of        all     com  -  pas      -    sion,    Love  un  -   bound   -  ed,
 2.   would     be        al  -  ways     bless   -    ing,      Serve you    as              your
 3.   glo    -     ry        in  -  to          glo      -    ry,         Till      in      heav'n       we

 1.   love         all        pure;     Vis   -     it          us           with       your       sal - 
 2.   hosts       a    -      bove,    Pray,      and      praise     you        with    -  out
 3.   take        our        place.   Till         we        sing        be   -      fore        the  al-

 1.    va         -         tion.     Let     your      love          in         us       en    -   dure.
 2.    ceas      -         ing,      Glo -  ry          in              your     pre -  cious    love.
 3.    might   -          y,         Lost   in          won   -      der,      love   and       praise.

559. Mine Eyes Have Seen the Glory
T.: Julia W. Howe, 1819-1910. M.: trad. American Melody

  1. __  Mine   eyes  have seen  the  glo -   ry      of the      com- ing
  2. I     have    seen  him in      the  watch-fires of     a          hun - dred
  3. He   has      sound- ed forth  the  trum- pet   that   shall    nev -  er
  4. In    the      beau -  ty of      the  lil   -  ies    Christ was  born  a -

 1.   of      the     Lord;    He      is        tram- pling out the  vin - tage where the
 2.   cir -  cling  camps; They  have   build-ed      him an   al    - tar      in      the
 3.   call   re  -   treat;     He      is        sift   - ing     out the  hearts of     all     be-
 4.   cross the    sea.       With   a         glo  -  ry      in his  bos  - om    that  trans-
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 1.   grapes of    wrath are  stored;  He  hath    loosed the  fate  - ful     light-ning
 2.   eve   -  ning  dews  and  damps; I     can      read     his   righ - teous sen- tence
 3.   fore     his    judg - ment  seat;     O be        swift,   my  soul,  to      an -  swer
 4.   fig   -   ures  you     and    me;      As he        died     to     make  us     ho -  ly,

	 1.   of      his   ter - ri- ble swift sword: His truth  is   march - ing on.
 2.   by     the  dim  and flar- ing lamps; His    day    is   march-  ing on.
 3.   him;  be    ju -  bi-  lant, my feet!  Our   God   is   march-  ing on.
 4.   let     us   die   that all  be   free!  While God   is   march-  ing on.

	 					Glo-ry! Glo-ry!Hal-le - lu  -   jah!       Glo-ry! Glo-ry! Hal-le - lu  -  jah!

	      Glo-ry! Glo-ry!Hal-le  -  lu  -   jah!   His    truth   is  march-ing     on.

560. Praise, My Soul, the King of Heaven
Text: Henry F. Lyte, 1793-1847, alt. Music: John Coss, 1800-1880.

  1.  Praise,  my     soul,  the  King   of       heav    -    en;          To      his
  2.   Praise   him     for     his  grace  and     fa        -     vor          To      his
  3.   Fa   -     ther -   like    he  tends  and    spares       us;          Well   our
  4.   An  -     gels,    help   us  to a  -   dore          him;       You    be -

 1.   feet     thy     trib -  ute      bring; Ran-  somed, healed, re  - stored, for-
 2.   chil -  dren   in       dis   -  tress; Praise him     still      the    same    as
 3.   fee  -  ble frame  he       knows;   In        his       hands   he     gen -   tly
 4.   hold    him    face    to        face; Sun     and      moon,  bow down   be-

 1.   giv- en, Ev -   er  -  more  his    prais-es   sing:   Al-   le   - lu   -  ia!
 2.  ev -  er, Slow to     chide and    swift  to   bless:   Al-  le   - lu  -  ia!
 3.  bears  us, Res-  cues  us     from all      our   foes.  Al-  le   - lu  -  ia!
 4.  fore  him, In      his      ho -   ly      dwell-ing   place.  Al-  le   - lu  -  ia!

 1.  AI  -   le   - lu  -   ia! Praise  the ev - er   - last - ing  King.
 2.  Al - le   - lu  -   ia! Glo   - rious in       his       faith- ful  -   ness.
 3.  Al -   le  -     lu  -    ia! Wide- ly yet     his       mer - cy      flows.
 4.  Al -   le  -     lu  - ia! Praise with us      the       God   of      grace.
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561. The King of Love My Shepherd Is
T.: Henry Williams Baker, 1821-1877, M.: trad. Irish Melody.

  1. The King of        love    my       shep -  herd   is,      Whose
  2.    Where   streams  of        liv       ing         wa    -   ter       flow    With
  3.    Per    - verse      and      fool -  ish I       have   strayed,  But
  4.    In death's  dark     vale     I            fear     no        ill      With
  5.    You spread   a          ta     -  ble        in        my     sight,    Your
  6.    And so         through  all       the         length   of       days      Your

 1.   good - ness fails me nev - er; I noth - ing lack if
 2.   gen   - tle care he leads me. And where the ver - dant
 3.   yet     in love he sought me, And on his shoul- der
 4.   you,    dear Lord, be     - side me; Your rod and staff my, 

5.   sav   -  ing    grace be     - stow  - ing; And O what joy and
 6.  good -  ness  fails me   nev    - er: Good shep - herd, may I

 1.  I  am  his, And he  is mine for   - ev     - er.
 2.  pas  -  tures     grow,  With  heav'n-ly food he feeds me.
 3.  gent-  ly          laid,     And     home,  re  -    joic  - ing, brought  me. 
 4.    com-  fort       still,     Your   cross    be -    fore     to guide me.
 5.  true    de   -     light     From  your     pure    chal - ice flow   - ing!
 6.  sing    your     praise   With - in your   house for   -   ev       - er.

562. There's a Wideness in God's Mercy
T.:Frederick W. Faber, 1814-1863, M.: Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlities en Contradanseu, 1710.

  1.  There's  a    wide- ness in  God's  mer  -  cy Like  the  wide  - ness
    2.  For  the    love    of   God is     broad- er    Than  the    mea   - sures
    3.  Trou - bled   souls, why  will  you     scat  - ter  Like   a    crowd  of

  1.   of     the      sea;    There's  a      kind- ness    in    his    jus - tice
  2.   of     our      mind,    And   the     heart  of    the    E  -   ter -  nal
  3.  fright - ened  sheep? Fool -  ish  hearts, why  will  you   wan- der

 1.  Which  is   more than lib -  er    -  ty.   There is   plen- ti -  ful  re-
 2. Is  most  won - der  -  ful -  ly    kind.    If     our love  were  but  more
 3.  From  a   love   so    true   and    deep?  There  is   wel - come for the
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 1.  demp- tion In    the     blood that  has  been  shed;    There  is
 2.  sim -  ple   We   should  take  him   at    his     word,       And    our
 3. sin  - ner   And  more    grac- es    for   the     good;      There  is

	 1.  joy   for   all the  mem-bers  In  the   sor  - rows    of   the   Head.
  2.  lives  would  be  thanks-giv- ing  For  the  good- ness   of   our    Lord.
  3.  mer- cy    with the    Sav - ior,  There is  heal - ing   in   his    blood.

563. What Wondrous Love is This
 T.: anon.; M.: William Walker's The Southern Harmony, 1835.

    1. What won - drous  love  is    this,     O     my    soul,    O    my
    2.  To       God    and    to    the   Lamb I   will   sing,    I    will
    3.  And     when from   death I'm    free,     I'll  sing   on,       I'll  sing

 1.  soul? What  won- drous love  is   this,    O   my   soul? What
 2.  sing;  To    God   and    to      the  Lamb,  I   will  sing; To
 3.  on;    And   when from  death I'm free,    I'll sing  on; And

 1.  won- drous love  is     this      that      caused  the    Lord      of
 2.  God    and     to    the     Lamb,    who         is    the   great        I
 3.  when  from   death  I'm     free,      I'll       sing   and    joy   -   ful

 1.  bliss   To       bear   the  dread-ful   curse  for   my    soul,    for   my
 2.  AM,  While mil   -  lions join  the  theme,  I    will  sing,      I    will
 3.  be,     And    through e   -   ter -  ni -  ty,     I'll  sing   on,     I'll  sing

	1.  soul,   To      bear   the  dread-ful   curse   for   my    soul?
 2.  sing;  While  mil   - lions  join  the  theme,  I    will  sing.
 3.  on!    And    through  e -  ter -  ni -  ty,    I'll  sing   on.
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Missa De Angelis - VIII

KYRIE

              Ky-ri       -   e                                                             e              -            le-i-son.

     Chri-ste                                                                     e         -          -        le- i-son.           

       Ky-ri - e                                                                   e        -         -         le- i- son.      

       Ky -  ri -   e                                                          

                                                                 e               -       -        -             le  -   i  -  son.       

GLORIA

        Glo - ri  -  a       in     ex -  cel - sis    De   -   o.           Et    in      ter -  ra

       pax      ho  -  mi   -   ni  -    bus        bo  -   nae     vo  -   lun   -  ta     -    tis.

              Lau-da         -     mus    te.              Be - ne- di - ci -  mus       te.

        A -  do - ra             -      mus        te.               Glo- ri -  fi -  ca - mus  te.

      Gra  -   ti   -  as      a   -  gi  -   mus              ti    -    bi        pro - pter    ma - gnam
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        glo   - ri    -  am     tu    -    am.                         Do  -   mi   -  ne       De -   us

       Rex cae- le  - stis,  De - us         Pa - ter         o     -    mni   -    po   -    tens.

        Do- mi- ne   Fi -  li     u  -  ni- ge - ni  - te.      Je     -    su          Chri- ste.

       Do-mi- ne De - us,      A-gnus De - i,     Fi- li - us                Pa         -    tris.

      Qui tol-1is pec-ca-ta mun       -     di,           mi-se-re          -    re       no- bis.

       Qui      tol  -   lis      pec  -   ca  -    ta       mun  -    di,          sus  -  ci   -   pe

         de- pre- ca - ti -  o -  nem        no              -        stram.                    Qui  se- des

        ad     dex -  te -   ram  Pa  -   tris,      mi -  se  -   re  -  re     no   -    bis.

     Quo-ni- am   tu   so- lus  san- ctus.            Tu   so- lus         Do  -    mi   -    nus.

               Tu   so - lus  Al   -     tis    -   si -  mus,          Je   -     su         Chri- ste.
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      Cum San  -  cto                       Spi     -        ri   -  tu,      in      glo  -   ri   -  a

        De - i    Pa               -      tris.                      A          -             -                  men.

SANCTUS

         San           -      -         ctus,  San -   ctus,       San             -           -           ctus

         Do     -           mi- nus De-us    Sa            -             -                                  ba - oth.

               Pie - ni        sunt    cae    -          li        et           ter                  -      ra

        glo-ri  -   a        tu      -   a.          Ho-san -  na      in  ex -  cel           -         sis.

            Be-ne - di    -        ctus  qui    ve        -     nit         in nomine Do  -  mi-ni.

      Ho-san            -          na       in       ex   -  cel            -              -                 sis.
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AGNUS DEI

               A            -      gnus      De          -     i,     qui  tol    -    lis        pec-ca - ta

         mun        -     di:    mi - se     -     re -  re                           no          -     bis.

                A - gnus       De           -            i,     qui    tol           -     lis  pec- ca -  ta

         mun       -     di:     mi - se     -     re -  re                           no          -     bis.

                A             -    gnus      De          -     i,     qui  tol    -    lis         pec-ca - ta

         mun        -     di:     do - na          no - bis                                 pa          -      cem.
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Oznaczenia:
Advent Hymns  A
Christmas Carols  C
Lenten Hymns  L
Easter Hymns  E
Ascension Hymns  A
Pentecost Hymns  P
Holy Trinity  T
Christ the King Hymns  K
Sacred Heart of Jesus Hymns  H
Eucharistic Hymns  Eu
Blessed Virgin Mary Hymns  M
Hymns to Saints  S
Regular Hymns  R

Ach mój Jezu 111 L
Ach, ubogi żłobie   30 C
Alleluia! Alleluia! 186 E
Alleluja, biją dzwony 160 E
Alleluja, Jezus żyje 162 E
Alleluia! Let the Holy 185 E
Alleluja, o dniu radosny 161 E
Alleluia! Sing to Jesus 247 K
Alleluja, żyje Pan 163 E
All Glory, Laud 150 L
All Hail, Adored Trinity 230 T
All Hail the Power 248 K
All People 530 R
Amaizing Grace 531 R
America 446 R
America the Beautiful 445 R
Angels, from the Realms 89 C
Angels We Have Heard 88 C
Aniele ziemski bez winy 420 S
Anioł Pański 335 M
Anioł pasterzom mówił 35 C
Archanioł Boży Gabryjel 1 A
As with Gladness Man of God 90 C
At the Cross Her Station 151 L
At the Lamb's High Feast 187 E
Away in a Manger 91 C
A wczora z wieczora 36 C
Bądźże pozdrowiona 276 Eu
Beautiful Sevior 533 R
Be Joyful, Mary 188 E
Be Thou My Vision 532 R
Blessed Feasts 435 S
Bliskie jest Królestwo Boże 113 L
Błękitne rozwińmy sztandary 336 M

Błogosław Panie nas 452 R
Błogosławiona jesteś Maryjo 2 A
Boże coś Polskę 440 R
Boże, lud Twój 455 R
Boże mocny 456 R
Boże obdarz Kościół Twój 457 R
Boże w dobroci 458 R
Boże wieczny 3 A
Boże zmiłuj się 459 R
Bracia, patrzcie jeno 40 C
Bóg kiedys stał się 460 R
Bóg nad swym ludem 240 K
Bóg się rodzi 38 C
Być bliżej Ciebie chcę 462 R
Była cicha (Matka) 339 M
Cały świat jest pełny 463 R
Christ, the Lord is Risen 189 E
Christ, the Lord is Risen 190 E
Christ, the Lord is Risen 191 E
Chrystus, Chrystus 464 R
Chrystus Pan karmi nas 277 Eu
Chrystus Pan w niebo wst. 200 A
Chrystus Pan zmartwychwstał 164 E
Chrystus Wodzem 241 K
Chrystus zmartwychwstan 165 E
Chwalcie łąki umajone 341 M
Chwalcie Pana wszyscy 465 R
Chwała i dziękczynienie 280 Eu
Ciągły niepokój 466 R
Cicha noc 41 C
Ciebie Boga wysławiamy 441 R
Ciebie Boże chwalimy 467 R
Ciebie na wieki 342 M
Ciebie wzywamy 226 T
Come Down, O Love	 221	 P
Come, Holy Ghost	 222	 P
Come Now, Almighty King	 231	 T
Come, Thou Long Expected	 21	 A
Come, Ye Faithful 192 E
Come, Ye Thankful People 535 R
Creator Spirit	 223	 P
Cóż Ci Jezu damy 469 R
Czego chcesz od nas 470 R
Cześć Maryi 343 M
Daj mi Jezusa 344 M
Dobry Jezu 472 R
Do Ciebie Matko 346 M
Do Ciebie Panie 471 R
Do szopy, hej pasterze 45 C

Spis treści
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Do Twej dążym kaplicy 347 M
Draw Near 323 Eu
Dzięki, o Panie 474 R
Dziękujemy Ci Ojcze nasz 475 R
Dzisiaj w Betlejem 47 C
Eternal Father 534 R
Faith Our Fathers 537 R
For All the Saints 536 R
For the Beauty of the Earth 538 R
Forty Days 152 L
From All That Dwell 539 R
Gaude Mater Polonia 442 R
Gdy idziemy poprzez świat 476 R
Gdy się Chrystus rodzi 48 C
Gdzie miłość wzajemna 479 R
Głos wdzięczny   5 A
Gof of Our Fathers 540 R
God Rest You Merry 92 C
Golgoto 116 L
Grzechem Adama 6 A
Gwiazdo śliczna 349 M
Gwiazdo zaranna 350 M
Hail Holy Queen 410 M
Hail Thee. Festival Day	 224	 P
Hail the Day that Sees 205 A
Hark! The Herald Angels 94 C
Hejnał wszyscy 7 A
Hej, w Dzień Narodzenia 52 C
Holy God, We Praise 541 R
Holy, Holy, Holy 542 R
Holy Patron 435 S
How Can I Keep 544 R
Idzie, idzie Bóg prawdziwy 284 Eu
Idziesz przez wieki 242 K
Idźmy tulmy się 351 M
I Heard the Voice of Jesus 545 R
I know that My Redeemer 194 E
Immaculate Mary	 411	 M
Immortal, Invisible 547 R
In Christ There is no East 548 R
In His Temple 549 R
I Received the Living God 324 Eu
I Sing the Mighty Power 543 R
It Come Upon the Midnight 95 C
Jak szczęśliwa Polska cała 352 M
Jam jest chlebem 285 Eu
Jasnogórska, można Pani 353 M
Jasnogórska Pani 354 M
Jeden Chleb 287 Eu
Jeden w naturze 227 T
Jest zakątek (Cz. Madonna) 355 M

Jeszcze się kiedyś rozsmucę 117 L
Jesu, Joy of Our Desiring 551 R
Jesus Christ is Risen 193 E
Jesus Is Risen 195 E
Jesus, the Very Thought 325 Eu
Jezu Chryste 118 L
Jezu drogi, Tyś miłością 288 Eu
Jezu, Jezu, do mnie przyjdź 289 Eu
Jezu miłości Twej 290 Eu
Jezu w Hostii utajony 292 Eu
Jezusa ukrytego 291 Eu
Joy to the World 96 C
Joyful, Joyful 555 R
Józefie, święty Patronie 424 S
Już od rana 356 M
Już Zbawiciel Jezus żyje 167 E
Jużem dość pracował 121 L
Kiedy ranne 481 R
Kiedyś o Jezu 251 H
Kłaniam się Tobie 293 Eu
Kochajmy Pana 252 H
Króla wznoszą się znamiona 122 L
Królowej Anielskiej 357 M
Królowej swej 358 M
Króluj nam Chryste 243 K
Krzyżu Chrystusa 123 L
Krzyżu święty 124 L
Kto się w opiekę 483 R
Let All Mortal Flesh 326 Eu
Let Us Break Bread 329 Eu
Lift Up Your Heads	 22	 A
Lo, How a Rose E'er 97 C
Lord, Who at thy First 328 Eu
Lord, Who Throughout 153 L
Love Divine 558 R
Ludu, mój ludu 126 L
Lulajże, Jezuniu 57 C
Marii chwałę 359 M
Maryjo, ja Twe dziecię 360 M
Maryjo, Królowo Polski 361 M
Matko Najświętsza 364 M
Matko Niebieskiego Pana  365 M
Matko Odkupiciela 8 A
Matko Pocieszenia 366 M
Matko pomocy nieustającej 367 M
Matko, Tyś naród polski 368 M
Mędrcy świata 58 C
Miłujcie się wzajemnie 485 R
Mine Eyes Have Seen 559 R
Mizerna cicha 60 C
Mother Dear	 412	 M
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Mother Dearest	 413	 M
My chcemy Boga 369 M
Najświętsze Serce Boże 253 H
Narodów Zbawco 244 K
Nasz Pan jest dobrym 487 R
Niebiosa rosę 11 A
Nie było miejsca 64 C
Niech żyje Jezus 490 R
Niechaj będzie pochwalony 294 Eu
Niechaj z nami będzie Pan 491 R
Nie opuszczaj nas, Jezu 257 H
Nie opuszczaj nas, Matko 370 M
Nie rzucim Chryste 245 K
Nie zna śmierci 168 E
Now Thank We All Our God 556 R
Nowy Rok bieży 66 C
O Bless the Lord 550 R
O Chryste Królu 246 K
O Come, All Ye Faithful 98 C
O Come, Divine Messiah	 24	 A
O Come, Little Children 99 C
O Come, O Come Emmanuel	 23	 A
Of the Father's Love 101 C
O God, Our Help 536 R
Ogrodzie Oliwny 130 L
Ojcze z niebios 493 R
O jak są miłe 295 Eu
O Krwi najdroższa 128 L
O której berła 373 M
O Little Town of Bethlehem 100 C
O Lord, I Am not Worthy 331 Eu
O Maryjo, kwiecie biały 375 M
O Maryjo, przyjm w ofierze 378 M
O Maryjo, w niebo uniesiona 380 M
O Maryjo, witam Cię 379 M
O milcząca Hostio 296 Eu
O mój Jezu 297 Eu
O niewysłowione 259 H
Once in Royal David's City 102 C
On Jordan's Bank	 25	 A
On This Day, the First 	 232	 T
On This Day, O Beautiful	 414	 M
O Stworzycielu Duchu 214 P
Otoczon gronem 202 A
Otrzyjcie już łzy 169 E
O zbawcza Hostio 299 Eu
Pamiątję dnia świątecznego 215 P
Pan Jezus już się zbliża 301 Eu
Pan kiedyś stanął (Barka) 495 R
Pan wieczernik przygotował 302 Eu
Panie dobry jak chleb 304 Eu

Panie mój 496 R
Panie, pragnienia ludzkich 305 Eu
Panie, przebacz nam 497 R
Panie, Ty widzisz 131 L
Pełna świętości 382 M
Płaczcie, Anieli 132 L
Pobłogosław Jezu drogi 262 H
Po całym świecie 228 T
Pod Twą obronę 498 R
Po górach, dolinach 384 M
Pokropisz hizopem 499 R
Pomnij Marjo 386 M
Posyłam was 500 R
Posypmy głowy popiołem 133 L
Pójdź do Jezusa 502 R
Praise God from Whom 552 R
Praise, My Soul 560 R
Praise to the Lord 553 R
Przed tak wielkim Sakram. 309 Eu
Przez Twoje święte 171 E
Przybądź Duchu Stworz. 216 P
Przybądź Duchu Święty 217 P
Przybądź Duchu Święty 218 P
Przybądź, Panie 16 A
Przybieżeli do Betlejem 75 C
Przygotuję Ci serce 503 R
Przykazanie nowe 504 R
Pójdźmy wszyscy do stajenki 74 C
Radośnie Panu hymn 505 R
Rejoice, the Lord is King 249 K
Rozmyślajmy dziś 135 L
Salve Regina 387 M
Shepherd of Souls 327 Eu
See Us, Lord 330 Eu
Serce Twe Jezu 264 H
Serdeczna Matko 388 M
Skosztujcie i zobaczcie 507 R
Soul of My Savior 332 Eu
Songs of Thankfulness 104 C
Spuśćcie nam 19 A
Stała Matka Boleściwa 136 L
Szczęśliwy, kto sobie patrona 428 S
Śliczna Panienka 77 C
Światłości wieczna 229 T
Święty Boże 508 R
Święty Józefie 425 S
The Church's One 546 R
The First Nowell 105 C
The Glory of These 154 L
The King of Love 561 R
The King Shall Come	 26	 A
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The Living God 554 R
There's a Wideness  562 R
The Snow Lay 106 C
The Strife is O'er 196 E
Tryumfy 78 C
Twemu Sercu 267 H
Twoja cześć 313 Eu
Ty sycisz głody 314 Eu
U drzwi Twoich 315 Eu
Upadnij na kolana 513 R
W dzień Bożego Narodzenia 79 C
Wesel się Królowo miła 172 E
Wesoły nam dzień 173 E
We Gather Togather 557 R
We Three Kings 107 C
Weź w swą opiekę 392 M
What Child is This 108 C
What Star is This 109 C
What Wondrous Love 563 R
When I Survey 156 L
Where You There 155 L
Wielbię Ciebie 317 Eu
Wisi na krzyżu 138 L
Witaj Jutrzenko 393 M
Witaj, Kostko Stanisławie 429 S
Witaj, Królowo nieba 394 M
Witaj Maryjo, śliczna Pani 396 M

Witaj Pani, my poddani 395 M
Witaj święta i poczęta 397 M
Witaj św. Stanisławie 430 S
Witam Cię, witam 319 Eu
W krzyżu cierpienie 138 L
Wstał Pan Chrystus 174 E
Wszystkie nasze dzienne 514 R
Wszystko Tobie oddać 515 R
Wśród nocnej ciszy 82 C
Wysławiajmy Chrysta 175 E
W żłobie leży 83 C
Ye Sons And Daughters 197 E
Zawitaj Królowo Różańca 399 M
Zawitaj Matko Różańca 400 M
Zawitaj Ukrzyżowany 139 L
Zbawienie przyszło przez krzyż 140 L
Zbliżam się w pokorze 321 Eu
Z dawna Polski 398 M
Zdrowaś bądź, Maryja 20 A
Zdrowaś Maryja 401 M
Złóżcie troski 176 E
Zróbcie Mu miejsce 322 Eu
Z tej biednej ziemi 270 H
Zwycięzca śmierci 177 E

Missa De Angelis - VIII


