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Pieśni do Boga Ojca 
 

 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: 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. 

Wzywajcie mnie imieniem Ojca, z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając 
równocześnie miłości i miłosierdzia. Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca - choćby tylko jeden raz - 
nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranym . 
 

1 Dziękujemy Ci Ojcze nasz 
1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za 
święty winny szczep Dawida, Który 
nam poznać dałeś, Przez Jezusa 
Syna Twego.  
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za 
życie i za wiarę. Którą nam poznać 
dałeś, Przez Jezusa Syna Twego. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za 
święte Imię Twoje, Któremu 
zgotowałeś, Mieszkanie w sercach 
naszych. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, Za 
wiarę i za nieśmiertelność, Którą 
nam poznać dałeś, Przez Jezusa 
Syna Twego. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
5. Ty, o Panie wszechmocny, 
Stworzyłeś wszystko dla Imienia 
swego, Pokarm i napój dałeś, 
Ludziom na pożywienie. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
6. Nam zaś darowałeś, Pokarm 
duchowy oraz napój. I żywot 
wieczny, Przez Jezusa, Syna Twego. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
7.  Pomnij, Panie, na Twój Kościół I 
wybaw go od wszelkiego złego, I 
doprowadź go w miłości swojej. Do 
Królestwa Twego. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 
8. Niechaj przyjdzie Twa łaska. I 
niech przeminie ten świat, Kto 
święty, niech przystąpi, Kto nim nie 
jest, niech czyni pokutę. 
 

Ref. Tobie chwała na wieki! 

2 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. 
 

3 Barka 
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
By łowić serca Słów Bożych prawdą. 
 

Ref. O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły 
me imię. Swoją barkę pozostawiam 
na brzegu, Razem z Tobą nowy 
zacznę dziś łów. 
2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą I czyste serce. 
 

Ref. O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły 
me imię. Swoją barkę pozostawiam 
na brzegu, Razem z Tobą nowy 
zacznę dziś łów. 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu I samotności 
 

Ref. O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły 
me imię. Swoją barkę pozostawiam 
na brzegu, Razem z Tobą nowy 
zacznę dziś łów. 
 4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią I słowem życia. 
 

Ref. O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły 
me imię. Swoją barkę pozostawiam 
na brzegu, Razem z Tobą nowy 
zacznę dziś łów. 
 
 

 

 

4. Panie przebacz nam 
1. Panie, przebacz nam,  
Ojcze, zapomnij nam. 
Zapomnij nam nasze winy, 
Przywołaj kiedy zbłądzimy, 

5. Pod Twą obronę 
1. Pod Twą obronę, Ojcze na Niebie, 
Grono Twych dzieci swój powierza los. 
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 
I broń od zguby, gdy zagraża cios. 
 

6. Ojcze z Niebios 
1. Ojcze z Niebios, Boże Panie 
Tu na Ziemię ześlij nam 
Twoje święte zmiłowanie 
Tu na Ziemię ześlij nam, 
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Ojcze, zapomnij nam. 
 

2. Panie, przyjmij nas, 
Ojcze, przygarnij nas. 
I w swej ojcowskiej miłości 
Ku naszej schyl się słabości, 
Ojcze, przygarnij nas. 
 

3. Panie, oświeć nas, 
Ojcze, zaprowadź nas. 
Gdzie w Swojej chwale 
niebieskiej, 
Królujesz, teraz i wiecznie, 
Ojcze, zaprowadź nas. 

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

Twoje święte zmiłowanie 
Tu na ziemię ześlij nam. 
 

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

3. A przez Syna Twego Mękę 
Ulżyj ludzkiej doli złej 
Każdą życia skróć udrękę 
Boże wielki zlituj się, 
Każdą życia skróć udrękę 
Boże wielki zlituj się. 
 

7. Wierzę w Ciebie Boże żywy 
1. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 
W Trójcy Jedyny, prawdziwy 
Wierzę w coś Objawił Boże, 
Twe Słowo mylić nie może. 
 

2. Ufam Tobie, boś Ty wierny, 
Wszechmocny i miłosierny 
Dasz mi grzechów odpuszczenie, 
Łaskę i wieczne Zbawienie. 
 

3. Boże, choć Cię nie pojmuję, 
Jednak nad wszystko miłuję. 
Nad wszystko, co jest stworzone, 
Boś Ty dobro nieskończone. 
A jako samego siebie, 
Wszystkich miłuję dla Ciebie. 
 

5. Ach, żałuję za me złości 
Jedynie dla Twej miłości 
Bądź miłościw mnie grzesznemu, 
Do poprawy dążącemu. 

8. 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 mnie boś odwiecznym Synem 
ojca, który wszystko wie nic mnie nie zatrwoży już 
wśród najcięższych burz, bo Ty Panie jesteś ze 
mną. 
 

3. Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc Tyś jest 
mym pokojem w najburzliwszą noc Tyś jest mym 
ratunkiem, gdy zagraża toń moją słabą ludzką rękę 
ujmij w swoja dłoń z Tobą przejdę poprzez świat w 
ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka. 
 

4. W Tobie Boże miłość wiarę swoją mam w Tobie 
Synu Boży ufność swoją mam Duchu Święty Boże 
w serce moje wstąp i miłości Bożej ziarno wrzuć w 
me serce w głąb w duszy mojej rozpal żar 
siedmioraki dar daj mi stać się Bożą rolą 

9. Abba Ojcze 
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 

Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze! 
2. Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
 

Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze! 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia 
On wyswobodził nas od śmierci 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
 

Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze! 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
 

Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba 
Ojcze! Abba Ojcze! 
 

10 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! 
2. Gdy w życiu tak pełnym rozczarowań 
Przez grzechu kamienie potknę się 
Gdy spokój utonie w fali knowań 
Wtedy tchnieniem mej duszy wołam Cię! 
 

Ref. O Boże! O Boże, Panie mój... 
3. Życie ludzi przebiega krętą drogą 
Hen w górze jest cel wędrówki mej 
I choć czasem sił braknie moim nogom 
Wiem, że dojdę tam, gdy zaufam Ci 
Ref. O Boże! O Boże, Panie mój… 

11 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 

12 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. 
 

 

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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