
WICHERKI 2020 

MARZEC - MAJ 

PRÓBA ŚPIEWU I ŚPIEW 

Z RACJI OBECNEJ SYTUACJI ZAJĘCIA SĄ ODWOŁANE. 
 O WZNOWIENIU PRÓB POINFORMUJĘ.  
Proszę sprawdzać naszą stronę internetową. 

Proszę śpiewać w domu następujące piosenki. Znaleźć je można na YouTube. 

A. KIEDYŚ WINO I CHLEB 

Ref. Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew, 

       Możesz wierzyć lub nie – to naprawdę dzieje się.    

1. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch, 

    A ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec 

    Cud największy dzieje się. 

2. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, 

    A ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec 

    Cud największy dzieje się. 

B. W kruszynie chleba, Panie, jesteś 

schowany, wielki Ty Pan. 

Przychodzisz do nas już przez wieki, 

by ofiarować siebie nam. 

2. W tych kroplach wina Twoja krew 

przelana za nas, Panie mój. 

Tak wiele jej na krzyżu było, 

by odkupić nas od zła. 

3. Ty, Panie, miłością jesteś. 

Ty, Panie, kochasz nas 

i proszę Ciebie, by tak było 

wciąż przez wiele lat, przez wiele lat. 

 



1.Zbawienie przyszło przez krzyż,  
Ogromna to tajemnica.  
Każde cierpienie ma sens,  
Prowadzi do pełni życia.  
 
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,  
To weź swój krzyż na każdy dzień  
I chodź ze Mną zbawiać świat  
Kolejny już wiek. 
Codzienność wiedzie przez Krzyż,  
Większy im kochasz goręcej.  
Nie musisz ginąć już dziś,  
Lecz ukrzyżować swe serce.  
 
 
 2.Jezus daje nam zbawienie 
Jezus daje pokój nam 
Jemu składam dziękczynienie 
Chwałę z serca mego dam.x2 
 
 
Refren: 
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia 
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj 
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. 
 
W Jego ranach uzdrowienie 
W Jego śmierci życia dar 
Jego krew to oczyszczenie 
Jego życie chwałą nam. 

2.Memu Bogu Królowi będę śpiewać tę pieśń 

Teraz, zawsze, na wieki .Amen. 
Chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
3.Pewnej nocy łzy z oczu mych 
Otarł dłonią swą Jezus 
I powiedział mi: "Nie martw się 
Jam przy boku jest twym". 
Potem spojrzał na grzeszny świat 
Pogrążony w ciemności, 
I zwracając się do mnie, 
Pełen smutku tak rzekł: 
 
Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich 
Że się o nich wciąż troszczę 
Jeśli zeszli już z Moich dróg 
Powiedz, że szukam ich 
Gdy na wzgórzu Golgoty 
Życie za nich oddałem 
To umarłem za wszystkich 
Aby każdy mógł żyć 
Nie zapomnę tej chwili 
Gdy mnie spotkał mój Jezus 
Wtedy byłem jak ślepy 
On przywrócił mi wzrok 

4.Nasz Bóg jest potężny w mocy swej,  
króluje nad nami dziś 
Z nieba rządzi w mocy, miłości,  mądrości swej. 

5. Kocham Ciebie Jezu 
Wznoszę ręce dając cześć 
Całym światem jesteś mi 
Uwielbiam Twoje Imię Panie 
 
Któryś za nas cierpiał rany 
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 
I Ty, któraś współcierpiała  
Matko Bolesna przyczyń się za nami  
 
 
Więcej informacji – s. Anna Strycharz- tel. 773 481 1831 wew.3 
e-mail aniastr44@gmail.com 
Sercem jestem z wami. 
Z modlitwą 
s. Ania Strycharz, MChR 


