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Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień.
W każdym cierpieniu i w życia znojach,
pragnę tej siły, co płynie zeń. O daj mi, daj, Jezusa daj!

O złóż Go, Matko, do serca mego,
co pragnie służyć Mu dzień i noc.
Ja żyć nie mogę bez Pana swego,
bo On mi daje wytrwania moc.  O daj mi, daj...

O daj mi, Matko, Jezusa Serce,
Daj Jego Ciało i Jego Krew.
Niech mnie ratuje w każdej rozterce,
niech rzuca w duszę swej łaski siew.  O daj mi, daj...

Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj, (bis)
By Imię Twe święte, wysławiał cały świat.
Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj

L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le Don de Jésus.(bis)
Alors dit Jésus, alors mon Nom sera connu,
L’Esprit, oui l’Esprit, c'est le Don de Jésus!1 CHANT D’ENTRÉE :

3

CHANT D’OFFERTOIRE :5

CHANT DE PSAUME :

2 ACTE PENITENTIEL:

Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Benedictus, qui venit in nomine Dominii
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis!

6 SANCTUS:

7 ANAMNÈSE:

CHANTS DE COMMUNION :9

8 AGNUS DEI:

CHANT D’ACTION DE GRÂCE:10

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous!
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous!
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous!
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Niech Pełna łaski wstawia się za nami !

Tu as vaincu la mort - Tu es Réssuscité
Et tu reviens encore - pour nous sauver !

Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas.
Złącz nas w prawdzie i miłości, Który jesteś w nas.
       Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas.
       Jedno serce, jedną duszę, stwórz, o Jezu w nas.

Cześć Maryi, cześć i chwała - Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, Hołd Jej śpiesz się nieść! (2)
Ten, co stworzył świat wspaniały - W Niej Swą Matkę czcił,
Jej go ręce piastowały - Gdy dziecięciem był. (2x)

Do Ciebie Matko szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.
W cierpienia czas, pomocą darz,
I nieustannie ratuj nas!

Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja.
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.
W cierpienia czas...

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,
Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczęta,
Módl się za nami, Królowo święta!

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,
Niepokalana Maryjo Panienko,
Wspomóż nas biednych, o Wniebowzięta,

     Módl się za nami, Królowo święta!

CHANT DE SORTIE:11

Toi Notre Dame nous Te chantons!
Toi, notre Mère, nous Te prions!

Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix...

Toi le coeur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu...

Vierge Sainte, Dieu T'a choisie,  depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce,
nous T'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria! [bis)
  Par Ta foi et par Ton amour, ô Servante du Seigneur!
  Tu participes à l'oeuvre de Dieu, pleine de grâce,
  nous Te louons...
En donnant aux hommes Ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de Ton Créateur, pleine de grâce,
nous t'acclamons...


