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Pieśni do Trójcy Świętej 
 

 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  
 

W świętym Kościele trzeba uzupełnić kult, oddając w szczególny sposób cześć Twórcy tej społeczności, Temu, który przyszedł, 
aby Kościół założyć, Temu, który jest jego duszą – Bogu w trzech Osobach Trójcy Świętej: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. 
Dopóki Trzy Osoby nie będą czczone indywidualnie i w sposób szczególny w Kościele i w całej ludzkości, czegoś będzie brakować 
tej Społeczności. 

Akt oddania w tę Niewolę, Trójcy Świętej Nikt niech się niczego nie obawia, bo zostanie Bożym Niewolnikiem, 
to wielki zaszczyt i honor. Nie obawiajcie się nadmiaru cierpień, bo daję wam tylko te, które są konieczne, 

wręcz niezbędne. 
 
Te Deum 
1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. 
2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. 
3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy, Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy. 
4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, Męczenników orszak biały. 
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła, Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. 
6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. 
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. 
8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie. 
9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny, Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 
10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech, co plami, Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami. 
11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje: Zbaw o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje. 
12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy. 
13. Po wiek wieków nie ustanie, Pieśń, co sławi Twoje czyny, O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy. 
14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki: w Tobie Panie zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki. 
 
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. 
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. 
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. 
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! 
 
Przybądź Duchu Święty 
1. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień. 
2. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień! 
3. O najmilszy z Gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. 
4. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. 
5. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze! 
6. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! 
7. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę! 
8. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 
9. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym siedmiorakie dary! 
10. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęścia bez miary! Amen. 
 

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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