Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Pieśni do Jezusa
Piosenki religijne są powiązaniem modlitwy, gdzie poprzez śpiew możemy wyciszyć się, podziękować,
pomodlić się. Nabożeństwo jest połączone z muzyką już od samego początku chrześcijaństwa.
Pieśni religijne sprawiają, że czujemy się bliżej Boga. Ważne jest to wtedy, kiedy czujemy się zagubieni
i nieszczęśliwy. Pieśni religijne stały się swojego rodzaju fundamentem polskości.
Pieśni są jednym z najważniejszych elementów polskiej tradycji, folkloru i kultury. Na przestrzeni wieków powstały tysiące
pieśni, które wychwalały Boga i motywowały do pracy. Bogactwo polskiej pieśni jest tak duże, że nie sposób ich dokładnie
zliczyć. Do czasów nam współczesnych przetrwało tysiące pieśni o charakterze religijnych, Żadna kultura nie ostoi się bez
muzyki i pieśni, dlatego tak istotne jest podtrzymywanie w naszej pamięci pieśni, jako Dziedzictwa Narodowego.
1 Nie rzucimy Chryste świątyń
Twych
1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Ref. Tak nam dopomóż Bóg! 2x
2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król
w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Ref. Tak nam dopomóż Bóg! 2x
3. I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud
Synowie Polski, córy,
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
Ref. Tak nam dopomóż Bóg! 2x

2 Jezu Miłości Twej
1. Jezu miłości Twej, Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał, Żeś
nam Swe Serce dał,
Żeś skarby łaski zlał, na wierny lud.

3 Kochajmy Pana
1. Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią rana zadana,
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

2. Dla biednych stworzeń Twych,
Co ostrzem grzechów swych - Zraniły Cię,
Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz Serca
drzwi, By w Twojej Boskiej Krwi - Obmyły się.

2. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I Twoje przed Nim zegnij kolana,
Kochajmy Pana!

3. I w Boskim Sercu tam - Schronienie dajesz
nam, O Jezu mój! Aby nas żądłem swym
Wróg nasz nie dotknął w Nim By się przed
piekła złem - Lud ukrył Twój.

3. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana!

4. Twe Serce tronem łask,
I miłosierdzia blask - W Nim świeci się,
Panie, Ty widzisz sam, jak bardzo ciężko nam,
Więc grzesznym pozwól tam - Przytulić się.
5. O Jezu, Zbawco nasz, Co nędzę naszą znasz,
Grzeszników zbaw, By święte życie wieść, A
potem Tobie cześć - W niebiosach mogli nieść,
O Jezu, spraw!

4 Jeden chleb
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa
Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się
rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa
stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
2. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak
ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas,
Chryste, w swoim złącz Kościele.
3. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej
owczarni, Zabłąkane owce, które giną. W
jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
4. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak
ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas,
Chryste, w swoim złącz

7 Wierzę w Ciebie Panie
1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie
obmył z win wierzę, że człowiekiem stał
się Boży Syn miłość Ci kazała krzyż na
plecy brać w Tabernakulum zostałeś,
aby z nami trwać jesteś przewodnikiem
nam do wieczności bram tam
przygarniesz nas do Siebie.
2. Tyś jest moim życiem boś Ty żywy
Bóg Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z
dróg To jest moją prawdą, co oświeca

4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
Obmyte we łzach, w pokuty skrusze,
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana!
5. Pójdźcie do Niego, święci Anieli,
Z którymi szczęście On w niebie dzieli,
Przyjdź, Jeruzalem, Chwałą odziana.
Kochajmy Pana!

5 Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie
1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcia Swe;
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
Do Serca Twego przytul i mnie!

6 Pobłogosław Jezu drogi
1. Pobłogosław, Jezu drogi,
Tym, co serce Twe kochają.
Niechaj skarb ten cenny, drogi,
Na wiek wieków posiadają.

2. Stałeś się dzieckiem, Ty wielki Boże!
W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko! Ja Ci w pokorze,
Serce me daję! Ty mieszkaj w niem!

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało.
W dani duszę Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.

3. Kto by u siebie dziecko przyjmował,
Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię!
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!

3. Trzykroć święte serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

4. Rzekłeś „Nie może ze Mną być w niebie,
Kto nie chce dziecku podobny być!“
Ja dziecko Twoje chcę przyjść do Ciebie!
Daj mi niewinnie do śmierci żyć!

4. Nie opuszczaj nas, o Panie,
Odpuść grzesznym liczne winy.
Daj nam w serca Twego ranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.

5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie,
Gdy się rozstanę ze światem tym —
Zlituj się, Jezu! Weź mnie do Siebie!
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twem

5. Zostań, słodki Jezu z nami,
Świeć nam serca promieniami.
Świeć nam słońcem Twej miłości
Na tej ziemi i w wieczności.

8 Kiedy w jasną, spokojną,
cichą noc.
1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc
Spoglądam w niebo pełne gwiazd
I pytam, czy życie to ma sens?
I wołam do Ciebie, Ojcze nasz
Ref. O Boże! O Boże, Panie mój
Nie pamiętaj, że czasem było źle!
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę!

9 Mój Mistrzu
1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle
dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z
celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg, pochylał
się nad tymi, którzy płaczą.
Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą
przebyć muszę tak, jak Ty. Mój Mistrzu, wokoło
ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, nie łatwo cudzy ciężar wziąć w
ramiona tak, jak Ty. Mój Mistrzu, poniosę
wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
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mnie boś odwiecznym Synem ojca, który 2. Gdy w życiu tak pełnym
3. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,
wszystko wie nic mnie nie zatrwoży już
rozczarowań
bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
wśród najcięższych burz, bo Ty Panie
Przez grzechu kamienie potknę się
I późną nocą On do Nikodema rzekł,
jesteś ze mną.
Gdy spokój utonie w fali knowań
że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.
Wtedy tchnieniem mej duszy wołam
3. Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, którą
Cię!
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą
przebyć muszę tak, jak Ty. Mój Mistrzu, wokoło
noc Tyś jest mym ratunkiem, gdy
Ref. O Boże! O Boże, Panie mój
ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
zagraża toń moją słabą ludzką rękę
Nie pamiętaj, że czasem było źle!
Mój Mistrzu, nie łatwo cudzy ciężar wziąć w
ujmij w swoja dłoń z Tobą przejdę
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
ramiona tak, jak Ty. Mój Mistrzu, poniosę
poprzez świat w ciągu życia lat i nic
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę!
wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
złego mnie nie spotka.
3. Życie ludzi przebiega krętą drogą
4. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
4. W Tobie Boże miłość wiarę swoją
Hen w górze jest cel wędrówki mej
a On nas uczy kochać i przebaczać.
mam w Tobie Synu Boży ufność swoją
I choć czasem sił braknie moim
I z celnikami siąść, zapomnieć, kto to wróg,
mam Duchu Święty Boże w serce moje
nogom
pochylać się nad tymi, którzy płaczą.
wstąp i miłości Bożej ziarno wrzuć w me Wiem, że dojdę tam, gdy zaufam Ci
Ref. Mój Mistrzu,..
serce w głąb w duszy mojej rozpal żar
siedmioraki dar daj mi stać się Bożą rolą
10 Przygotuję Ci serce me
1. Przygotuję Ci serce me, o, Chryste
Przygotuję Ci serce niewinne.
Takie jasne, radosne i czyste.
Przygotuję Ci serce, o, Chryste.
2. Przygotuję Ci serce ofiarne.
Precz odrzucę, co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą.
Przygotuję Ci serce ofiarą.
3. Przyozdobię Ci serce miłością,
Taką wielką, co wszystko zwycięża,
Abyś wstąpił do niego z radością.
Przyozdobię Ci serce miłością.

11 Przyjdź, Duchu Święty, ja
pragnę.
1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile.
Radością napełnij mnie.
2. Przyjdź, jako mądrość do dzieci.
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź, jako moc w mej słabości.
Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź, jako źródło pustyni
Mocą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.
4. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile.
Radością napełnij mnie.

13 Czekam na Ciebie dobry
Boże
1. Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się.
Niechaj Twa łaska mi pomoże,
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.
2. Przyjdź do mnie, Panie, mój
dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj
się.
Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z
łaską swoją, Przyjdź i nie spóźniaj
się.
3. Wśród licznych trosk i
niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
4. Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry
Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską
swoją, Przyjdź i nie spóźniaj się.

14 O niewysłowione szczęście
Zajaśniało
1. O niewysłowione Szczęście
zajaśniało, Gdy Słowo wcielone Serce
swe nam dało.
Ref. Cud Boskiej miłości O duszo
ludzka, głoś, Ku wiecznej światłości
Dźwięki twej pieśni wznoś.
2. Jakież na tej ziemi Skarby
posiadamy: Bóg mieszka z grzesznymi,
Serce Jego mamy.
Ref. Cud Boskiej miłości...
3. Miłość świat ten cały W niebo
zamieniła, Gdy w tej Hostii małej Serce
Boże skryła.
Ref. Cud Boskiej miłości...
4. O anielskie chóry, O wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry Upaść na
kolana.
Ref. Cud Boskiej miłości...

12 Pójdź do Jezusa
1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan.
Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!
Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, …
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.
W Tobie, o Jezu mój.
Ref. Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, …
15 Nie umiem dziękować Ci Panie
1. Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo puste są moje słowa
Ref. Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować x2
2. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.
Ref. Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować x2
3. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże
Naucz krzyż Twój całować i nosić
Ref. Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować x2
4. Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo puste są moje słowa
Ref. Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować x2

Wspólne śpiewanie ma pozytywny wpływ na samoocenę i daje poczucie przynależności do grupy. A to szczególnie ważne dla
ludzi odczuwających samotność. Naukowcy radzą: śpiewajmy dużo i głośno. W czasie śpiewania uwalniana jest dopamina,
zwana hormonem szczęścia, i obniżany poziom stresu. Śpiew wpływa korzystnie na trzy systemy ludzkiego organizmu: fizyczny,
psychiczny i emocjonalny.
Na Chwałę Bożą: ,,Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. (1 Kor.10:31)
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane
przez gesty bezinteresownej miłości.
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