PIEŚNI NA PEREGRYNACJĘ
OBRAZU JEZUSA
MIŁOSIERNEGO
I. Jezu, ufam Tobie (3 X 3)
II. Bądź uwielbiony, Miłosierny Boże
1. Bądź uwielbiony, Miłosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,

w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,
Tak niezgłębiony i niepojęty.
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
3. Bądź uwielbiony miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.
5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie
I wysławiajmy Miłosierdzie Boże!
III. Nasze plany
1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz,
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.
2. W trudnych chwilach swego życia
nie rozpaczaj nie roń łez, ufność w Boże
miłosierdzie troskom twym położy kres.
5. Ufność w Boże Miłosierdzie
zapewnienie daje nam, że w godzinę
naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.
4. Pragnę oddać się dziś Tobie,
całym życiem służyć Ci. Pragnę Boże
miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

IV. Miłosierny Jezu
1. Miłosierny Jezu, w swej dobroci miej,
naszego papieża, a nam miłość wlej.
Chroń od złego, Panie, cały ludzki ród,
niech Cię wielbi ziemia, ofiaruje trud.
2. Miłosierny Jezu, on zaufał Ci,
stał się ojcem wszystkich, aby służyć im.
Wiarę, miłość. ufność złożył w sercu Twym,
"Cały Twój", z radością, głosi życiem swym.
3. Matko Miłosierdzia, rozdawczyni łask.
do Ciebie wołamy, Ty wysłuchasz nas.
Niechaj papieżowi nie zabraknie sił,
by dla świata Bożym drogowskazem był.
V. Do Ciebie wznoszę serce me
1. Do Ciebie wznoszę serce me,
o Boże miłosierny
Ty kochasz mnie i strzeżesz mnie,
przymierzu swemu wierny.
2. Gdy mnie otacza zwątpień mrok
i niepewności morze,
do Ciebie ufnie wznoszę wzrok,
Ty mnie umacniasz Boże.
3. Twe miłosierdzie daje mi,
nadzieję niewzruszoną,
że w noce ciemne, chmurne dni,
Twe światła mi zapłoną.
4. Gdy czuję, że mi brak już sił
i chciałbym rzucić wszystko,
wciąż szukam Ciebie: gdzieś się skrył?
A przecież wiem, żeś blisko.
5. Na Tobie pragnę wznieść swój dom,
na niewzruszonej skale.
Nie runie on, choć wichry dmą
i biją w niego fale.
6. Miłości wieczna, przed Twój tron,
zanoszę me błaganie
i ufać będę aż po zgon,
że mnie wysłuchasz, Panie.

