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Trójco Najświętsza 
Komunio Bóstw 

Tajemnico niebios 
Mądrości 

Uwielbiona bądź 
 

Miłości trójdzielna 
Jedności niepodzielna 

Boża wielkości 
Uwielbiona bądź 

  

W ciszy 
mego domu 

serca 
spotkanie z Tobą 

najmilsze 
tajemnicą najświętszą 

 
w miłosnym zachwycie 

tętni i ustaje 
życie 

nabiera sensów 
odkrywa byt w niebycie 

 



dzień nowy piękniejszy 
trwam w zachwycie 

nad czasem 
ofiarowanym 

jedynym 
wybranym 
dla mnie 
w Tobie 

  

 

Weź mnie na ręce 
jak dziecko 

przytul i pieść 
w dłonie duże weź 
moją małą pięść 

 
niech się skryję 

przed ułudą świata 
niech twarz dotknie twarz 
niech serce odmierza lata 

 
weź mnie całego dużego 

wołam Ojcze Tato 
uchroń od złego 

do nowego przenieś świata 

  

Zapraszam Cię Mario 
pod dach mego domu 

zapraszam szczerze 
nie mówiąc nikomu 
choć uboga chatka 



Ty bądź gospodynią 
bądź panią 
bądź Matką 

Ty się krzątaj w izbach 
choć nie wystrojone 
rządź rozkazuj kieruj 
służbę uczyń ze mnie 
aby Syn Twój Matko 
miał miło przyjemnie 
Ty urządzaj wnętrza 

tak jak bije serce 
by Twój Syn miał dobrze 

nie tak jak w stajence 
pod Twym czułym okiem 

pod Matczynym skrzydłem 
słuchał kołysanek 
uwielbień gonitwy 
aby spoczął sobie 

w bukietach modlitwy 
w sercach kochających 
w świątyni czuwania 
zapraszam Cię Mario 
Matko przebłagania 

przepraszam za śmiałość 
za zuchwałość serca 
Ty znasz wole Boga 

On jest Panem miejsca 
ja tylko przechodniem 

prochem lokatorem 
zapraszam Cię Matko 
drzwi stoją otworem 

  

 

Żyć Eucharystią 



karmić się Słowem 
Ciałem 

ofiarę składać samemu 
Bogu 

W ofierze Syna udział mieć 
i chcieć 

zjednoczyć swoje z męką Jego 
za grzechy świata 

ofiarę nieść 
w Ogrójcu wszystko poddać Ojcu 

stać na Golgocie w morzu krwi 
Mistrza 

cierpienia znać do końca 
krwawiących ran brać ból 

do serca 
i uzdrowienia doznać mocy 

ze śmierci nocy powstać znów 
smakować 

uzdrowienia cud 
wyśpiewać chwałę Jedynemu 

dziękczynień liczbę nieskończoną 
za życie nowe 
łaską każdą 

Najświętszą Krwią skropioną 
 

z niej czerpać siły 
Ducha moc 

i głosić światu żywe Słowo 
żywego Boga pośród nas 

 
żyć Eucharystią 

mieć Boga w sobie 
tak z Bogiem być 
na wieczny czas 

 

 


