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1. „Duchu Święty obiecany nam”

1.  Duchu Święty, obiecany nam  
Przypominaj to, co mówi Pan.

Ref. 
 Z Tobą Słowo Boże żywe staje się.  

W moim życiu, Duchu, prowadź mnie. 

2.  Duchu Prawdy, Ty umacniaj mnie 
W drodze życia, gdzie wybrałeś mnie.

3.  Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz 
Żyjącego Pana pośród nas.

2. „Hymn do Ducha Świętego” 
  
1.  Moje serce jest jak studnia                 
 Pusto w nim, wody brak 

Ktokolwiek przyjdzie się napić   
Nie mam mu z czego dać

 Potrzeba mi żywej wody                   
 By serce móc zatopić w niej           
 Potrzeba mi Twego ognia          
 Byś sprawić mógł we mnie cud 
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Ref:  
 Duchu Święty przyjdź w tę noc         
 Siedem darów mi dziś daj       
 Daj mi czerpać z Twego źródła        
 By pragnienia ustał czas  

 
Duchu Święty przyjdź w tę noc        

 Siedem darów mi dziś daj 
Daj mi czerpać z Twego źródła        

 By pragnienia ustał czas 
 
Duchu Święty przyjdź w tę noc, przyjdź!     

2.  Moja dusza jest jak drzewo                     
 Co łamie się, owoców brak
 Chcę dla innych być natchnieniem
 W górę iść, coś z siebie dać  (więc) 

3.  Rozlej we mnie zdroje łaski 
Mądrość Twą i siłę daj 
Chcę narodzić się na nowo 
W Tobie żyć, z Tobą być (więc)
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Bridge (Modlitwa):  

Duchu mądrości                Zmiłuj się nad nami!  
Duchu Rozumu 
Duchu rady 
Duchu męstwa
     
Duchu umiejętności                                                                                            
Duchu pobożności 
Duchu bojaźni Bożej 
Duchu Święty

Od wszelkiego złego         Wybaw nas, Duchu  Święty! 
Od grzechu każdego            
Od wszelkiej nieufności                                                                   
Od wszelkiej nieczystości                    
Od wszelkiej zazdrości  
Od wszelkiej bezradności 
Od grzechu przeciw Tobie 
Od wiecznego potępienia
 
Ref:  
Duchu Święty przyjdź w tę noc 
Siedem darów mi dziś daj 
Daj mi czerpać z Twego źródła 
By pragnienia ustał czas  x2
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3. „Skosztujcie i zobaczcie” 
(Ps 34, m.:P.Bębenek)

Ref. 
 Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan,  

skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. 

1.  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,  
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.  
Dusza moja chlubi się Panem,  
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

2.  Uwielbiajcie razem ze mną Pana,  
wspólnie wywyższajmy Jego Imię,  
szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał  
i uwolnił od wszelkiej trwogi. 

3.  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,  
oblicza Wasze nie zapłoną wstydem.  
Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał  
i wybawił ze wszystkich ucisków. 

4.  Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,  
aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą,  
skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,  
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 
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5.  Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,  
gdyż bogobojni nie zaznają biedy,  
bogacze zubożeli i zaznali głodu,  
szukającym Pana niczego nie zabraknie. 

6.  Pan słyszy wołających o pomoc  
i ratuje ich od wszelkiej udręki  
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu  
i wybawia złamanych na duchu. 

7.  Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego  
lecz ze wszystkich Pan go wybawia  
On czuwa nad każdą jego kością  
ani jedna z nich nie zostanie złamana.

4. „Chlebie najcichszy”

R.  Chlebie najcichszy,
 otul mnie swym milczeniem,
    ukryj mnie w swojej bieli,
    wchłoń moją ciemność.
          
1.  Przemień mnie w siebie,
    bym jak Ty stał się chlebem. / x2
    Pobłogosław mnie, połam,
    rozdaj łaknącym braciom. / x2
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2.  A ułomki chleba,
    które zostaną / x2
    rozdaj tym,
    którzy nie wierzą w swój głód. / x2

5. „Duchu Święty wołam przyjdź”

Duchu Święty wołam przyjdź 
(Duchu Święty wołam przyjdź) 
Bądź jak ogień duszy mej 
(Bądź jak ogień w duszy mej) 
Bądź jak ogień w ciele mym 
(Bądź jak ogień w ciele mym) 
ROZPAL MNIE /

Wszechmogący Bóg jest pośród nas 
Miłosierdzie Jego wielkie jest 
Okazuje dobroć swoją dziś 
Dla tych 
Którzy chcą miłować Go

Duchu Święty wołam przyjdź 
(Duchu Święty wołam przyjdź) 
Bądź jak ogień duszy mej 
(Bądź jak ogień w duszy mej) 
Bądź jak ogień w ciele mym 
(Bądź jak ogień w ciele mym) 
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ROZPAL MNIE /
Wszechmogący Bóg jest pośród nas 
Miłosierdzie Jego wielkie jest 
Okazuje dobroć swoją dziś 
Dla tych 
Którzy chcą miłować Go 
Dla tych 
Którzy chcą miłować Go

6. „Dotknij Panie moich oczu”

Dotknij Panie moich oczu 
abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg 
abym przemówił – z uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie
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7. „Odpowiedź”

Sprawiedliwy 
Zwycięski i pokorny 
Wieczny, Żywy 
Prawdziwy
Nie było i nie będzie 
innej odpowiedzi 
na moje pragnienia 
na moje tęsknoty 
tylko Chrystus Pan
Wczoraj i dziś Ten sam 
i aż na wieki 
Wczoraj i dziś Ten sam 
na wieki
JEZUS
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8. „Jesteś Panie jak potężny wiatr”

Jesteś Panie jak potężny wiatr, który wieje dokąd chce 
A ja jestem orłem i unosi mnie ten wiatr 
Będę dziś lecieć wysoko 
 
Zabierasz mnie dzisiaj wysoko, 
                                       zabierasz mnie aż przed Twój tron 
Z Twoją mocą idę i pragnę wzbijać się  
Zabierasz mnie ponad much wrogów  
Zwyciężasz ich Panie tym sam  
Zabierasz mnie ponad mą słabość i strach   
Wzbijam się  

9. „Każdy spragniony”

Każdy spragniony i słaby dziś niech przyjdzie do źródła,                        
W wodzie życia zanurzy się. 
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal 
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan. 
    
Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź.
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10. „Święty, Święty Pan”

Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan  
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król   
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan  
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król  
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe  
Królu wejdź i rozgość się  
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe  
Królu wejdź i rozgość się 

11. „Przyjaciela mam”

Przyjaciela mam,
Co pociesza mnie.
Gdy o Jego ramię,
Oprę się.
W nim nadzieję mam,
Uleciał strach.
On najbliżej jest,
Zawsze troszczy się.
Królów Król, Z nami Bóg /2x
Jezus /4x



12. „W Tobie jestem wolny”

Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. 
W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. 
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. 
W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. 
 
Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuje już niczego więcej... 
Tylko Ciebie Jezu. 
Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuje już niczego więcej... 
Tylko Ciebie Jezu. 
 

13. „Twoja miłość jak ciepły deszcz”

Jesteś blisko mnie  
Tęsknie za Duchem Twym  
Kocham kroki Twe  
Wiem jak pukasz do drzwi  
Przychodzisz jak ciepły wiatr  
Otwieram się i czuję znów że:  
 
ref. Twoja miłość jak ciepły deszcz  
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia  
Twoja miłość sprawia że,  
Nieskończenie dobry Święty Duch  
Ogarnia mnie.

13 
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14. „Boże Twa łaska”

Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech.

Ref: My chcemy,
Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy,
Więcej mocy, więcej miłości Twojej.

15. „Jak wielki jest Bóg”

To On, nasz Pan i Król 
odziany w majestat Swój, 
Ziemio, raduj się, 
Ziemio, raduj się. 
Okrywa światłość Go, 
ucieka ciemność i zło 
i drży na Jego głos, 
i drży na Jego głos 
 



Jak wielki jest Bóg, 
wysławiaj Go,  
wielki jest Bóg, 
świat ujrzy to,  
jak wielki, wielki jest nasz Bóg 
 
On czas w swej dłoni ma, 
od wieków na wieki trwa, 
początkiem, końcem On, 
początkiem, końcem On. 
Jedyny w Trójcy Bóg, 
Ojciec, Syn i Duch, 
Barankiem jest i lwem, 
Barankiem jest i lwem 
 
Jak wielki jest Bóg, 
wysławiaj Go,  
wielki jest Bóg, 
świat ujrzy to,  
jak wielki, wielki jest nasz Bóg
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16. „Jezus jest z nami tu”

Jezus jest z nami tu 
Jezus jest z nami tu 
Jezus jest z nami tu 
Jezus jest z nami tu 
A Jego moc działa dziś, 
By uwolnić Cię. 
A Jego moc działa dziś, 
By uzdrowić Cię. 
A Jego moc działa dziś, 
Aby zbawić Cię. 
Jezus jest z nami tu

17. „Fala miłosierdzia”

1. Ty jesteś w zranionych, samotnych, pragnących miłości.
 Bezdomny, skrzywdzony, najświętszy Pan błogosławiony.
 Nie pozwalasz mi przechodzić obojętnie
 Ogień, który zsyłasz pali moje serce.
 To co kiedyś dla mnie było niepojęte dzieje się.

Ref.:
 Niech porwie nas Fala Miłosierdzia
 Zaleją świat Twe błogosławieństwa.

16 
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2. Twa miłość poucza, w niej pragnę rozwijać spojrzenie.
 Przynosić ją w dłoniach, to moje największe marzenie.
 Błogosławieństw droga w samym środku serca,
 gdzie przekleństwa wszystkie prawda Twa zwycięża,
 zaprowadza mnie zupełnie w nowe miejsca.

Bridge: 
 Z mojej prawej strony – błogosławiony
 Z mojej lewej strony – błogosławiona

18. „Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody”

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe królestwo jest. 



19. „Powietrzem moim jest”

 Powietrzem moim jest (2x) 
 Obecność Twoja w sercu mym. 
 Powszednim chlebem mym (2x) 
 Twe żywe słowo dałeś mi dziś.

Ref. 
 Bez Ciebie nie mogę już żyć
 Dla Ciebie me serce chce bić

 Miłością moją jest (2x) 
 Umarłeś za mnie na krzyżu

Ref. 
 Bez Ciebie...

20. „Pieśń eucharystyczna”

18 
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21. „ Nie lękajcie się,ja jestem z Wami”

Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością  
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.  
 
1.Ty jesteś Skałą Zbawienia,  
Jedyną naszą ostoją.  
Przychodzimy do Ciebie po światło,  
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.  
 
2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie,  
Być wiernym w wierze przez życia czas.  
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja.  
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.  
 
3. Przekażcie światu mój Ogień  
Pokoju i Miłosierdzia.  
Nieście wszystkim orędzie nadziei.  
Moje światło niech świeci wśród was.
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E U C H A R Y S T I A

W e j ś c i e :

„Przyjdź Jezu przyjdź”

Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni 
Przyjdź Jezu, przyjdź 
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie 
Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię!
Tyś Królem jest – Tyś Królem jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź 
Tyś Królem jest – Tyś Królem jest 
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź

O f i a r o w a n i e :  
                                  
 „Nie zabraknie mi nigdy chleba”

Nie zabraknie mi nigdy chleba         
Nie zabraknie mi nigdy wody           
Bo ty Panie jesteś chlebem z nieba    
Jezu jesteś źródłem mym.     
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K o m u n i a : 

„Twoje ciało jest prawdziwym pokarmem”

Twoje Ciało jest prawdziwym pokarmem, Twoja 
Krew jest prawdziwym napojem.              Twoje Ciało jest 
prawdziwym pokarmem, Twoja Krew jest prawdziwym 
napojem     Gdy spożywam Twoje Ciało i piję Twoją Krew,                                                        
we mnie trwasz, w Tobie ja.                                    

U w i e l b i e n i e :                             

 „Serce Jezusa”

Serce Twe jak tarcza jest 
Daje siłę w walce i słabości  
Serce Twe jak lampa jest  
Co rozświetla drogę w ciemności 
 
ref: Pragnę żyć tylko dla Ciebie  
Proszę Jezu przemień mnie w siebie 
Bądź moją miłością i życiem 
Wszystkim Jezu dla mnie bądź 
 



23 

Serce Twe wypełnia mnie  
Wszystkie moje braki i zranienia 
Serce Twe uświęca serce me 
Wszystkie moje myśli i pragnienia 
 
P r a g n ę . . . . . 
 
Serce Jezusa zniszcz we mnie wszystko to, 
co pochodzi ode mnie  
Serce Jezusa połóż w mym sercu to, 
co Twoje jest, co Twoje jest, co Twoje jest  

W y j ś c i e :

„Drzewo figowe” 

 Jest takie drzewo, które wzbudza we mnie strach
 Od lat przyglądam się mu 
 Nie ma na nim nic co mogłabym Ci dać
 W sercu drzewa pustka jest
 W koronie głowy same liście
 Tym drzewem jestem ja
 I obawiam się, że nie zakwitnę 
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 A Ty mi mówisz: poczekaj 
 A Ty mi mówisz: zaufaj 
 A Ty mi mówisz: daj szansę sobie 
 A Ty mi mówisz: daj szansę mnie 

ref: 
 Twoje drzewo to obietnica 
 Niepojęta to tajemnica 
 Jezu powiedz mi jak to możliwe jest 
 Że w miejscu tego co usycha 
 Słodszy owoc rodzi się 

 Pokaż mi miejsce, w którym poznam drzewa smak 
 Co zaspokoi mój głód i odkryje w nim moje ja 
 Drzewo zawsze będzie obok 
 A mój strach przemieni w wolność
 W Jego słodyczy chcę zakochać się
 Niech ono nieustannie troszczy się 

 A Ty mnie z sobą zabierasz
 I w głąb pustyni prowadzisz
 Wskazujesz mi drzewo takie jak Ty 
 Które bez wody wprost ze skały wyrasta 

ref: 
 Twoje drzewo…..
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Duchu Święty, 
który powołałaś Klaudiusza Poullarta des Places 

do ewangelizacji najuboższych, 
wzywając go do założenia 

i formowania spośród nich wspólnoty kapłanów, 
pozwól nam iść za jego przykładem. 

Udziel nam łask, o które prosimy dzisiaj 
za jego wstawiennictwem, a jego samego wynieś 

do chwały wiecznej w Twoim Kościele. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, 

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

o. Klaudiusz Poullart des Places
(1679–1709)

Założyciel Zgromadzenia Ducha Świętego

Sto lat obecności  Duchaczy w Polsce 1921–2021
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Niepokalane Serce Maryi, 

któreś uczyniło Franciszka Libermanna 
oddanym Duchowi Świętemu 

w działaniach na rzecz świętej misji, 
uczyń nas równie oddanymi i pełnymi zapału misyjnego, 

a swego sługę Franciszka wynieś do chwały wiecznej 
w Twoim Kościele i udziel nam łask, o które prosimy 

za jego wstawiennictwem. Amen

Al. Jana Pawła II 117
85-152 Bydgoszcz

Tel: (+48) 600 879 584
www.duchacze.pl

    o. Franciszek Libermann
(1802–1852)

Odnowiciel Zgromadzenia Ducha Świętego


