Szósta Niedziela Zwykła
(11.II A n n o Dom i n i 2018)

WEJŚCIE:
Pomódl się Miriam

OFIAROWANIE:
Dotknij Panie moich oczu

Pomódl się Miriam,
aby Twój Syn żył we mnie
Pomódl się, by Jezus we mnie żył
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się

Dotknij Panie moich oczu, abym
przejrzał,
abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym
przemówił
z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia
mnie.

Miriam, Tyś jest bramą do nieba
moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do Swego łona
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty

KOMUNIA:
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Pozwól mi przyjść do Ciebie,
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie.
Jednym łaskawym Twoim gestem.
Ty, jesteś, Mario, taka czysta,
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Mario, taka dobra,
To moje ludzkie serce czuje.
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
Tak jak przed Matką dziecko staje.
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą nędzę Ci wyznaję.
Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
Uczysz ufności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich,
Pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia:
Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

DZIĘKCZYNIENIE:
Uwielbiam Cię
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
gdy rozmyślam nad miłością Twą,
wtedy to co wokół mnie niknie w cień
światłości Twej,
Gdy dotykam sobą serca Twego,
gdy mą wolę składam u Twych stóp,
wtedy to co wokół mnie niknie w cień
światłości Twej
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
bo mego życia sens to wielbić Cię.
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
bo mego życia sens to wielbić Cię.
WYJŚCIE:
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest,
Alleluja.
Jezus Chrystus moim Panem jest,
Alleluja.
On kocha mnie,
On kocha mnie,

.

