


1. Stań się ogniem w Ogniu 
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka:  s. E. Klaczak)

1. Jezus pragnie, abyś była ogniem, byś spalała się cała miłością. 
W tym płomieniu zobaczysz, że On w tobie zamieszkał i spogląda 
na ciebie z czułością.

Ref.: Słyszysz? On to mówi: „Stań się ogniem w Ogniu! Stań się 
ogniem we Mnie, żyj tylko miłością”.

2. Cokolwiek z tobą uczynię, niech się stanie przedsmakiem nieba 
i z radością obejmij moje upodobanie, bo radości dziś światu po-
trzeba.

3. Cudem cudów jest miłość wzajemna, serc komunii Ja jestem spra-
gniony. Ty bądź znakiem, zaczynem, sakramentem jedności. W tej 
jedności będę uwielbiony.

2. Jak pragnę o Panie
 (słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak; muzyka:  autor nieznany)

1. Jak pragnę o Panie, wpatrywać się w Ciebie i Twoją obecność 
uwielbić w Tym Chlebie. Z pewnością nadziei, z najwyższą ufno-
ścią, oddaję się Tobie z radosną wdzięcznością.

Ref.: Tyś Skarbem bezcennym, Bogactwem bez końca i Pięknem je-
dynym, co gasi blask słońca.

2. Swą Żywą Pamiątką mnie czynisz o Panie i czuję jak wielkie masz 
o to staranie. Chcesz, abym objęła w mym sercu świat cały, bym 
niosła Twą miłość, pragnienie Twej chwały. 

3. W prawości intencji, co znakiem świętości chcę oddać Ci, Jezu, 
hołd pełen wdzięczności. Spojrzeniem miłości wyrażam wołanie, 
że pragnę miłować Twe upodobanie.
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3. Jezu mój kocham Cię
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka:  Zdzisław Klaczak)

1. Jezu mój kocham Cię i pragnę z Tobą być. Tyś moim wszystkim, 
pełnią radości, tylko dla Ciebie chcę żyć.

2. Jezu mój wielbię Cię, przyjmij dziś serca dar. Odbijaj Panie 
w moim spojrzeniu, Twego spojrzenia czar.

3. Panie mój, ufam Ci, spójrz na mnie jeszcze raz. Kiedy wpatruję się 
w Twoje oczy nie liczy się dla mnie czas.

4. W duszy mej słyszę głos, słodki melodii ton. Czuję w mym wnę-
trzu ogień miłości, to przecież sam Bóg to On.

5. Wiernością rozpal mnie, niech czuję w sobie żar. Niech się prze-
mienię w Ciebie mój Panie, w Twej obecności dar.

4. Przemień mnie 
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka: s. E. Klaczak)

1. Chcę Cię zawsze mieć bardzo blisko, Tyś Radością moją, Słońcem 
mym, pragnę oddać Tobie, Panie, wszystko przemień moją wolę 
w echo Twojej.

Ref.:  Przemień mnie Panie w miłość. Przemień mnie Panie w ogień. 
Uczyń Twoim obrazem. Przynaglij do świętości. 

2. Ty myślisz jak mnie uszczęśliwić. Czuję Panie wzrok Twój roz-
kochany. Mogę tylko moją głowę schylić i uwielbić pieśnią miłość 
Twoją.

3. Moja dusza stała się płomieniem nie po to jednak, aby odpoczy-
wać. Każda chwila jest dla mnie pragnieniem, Ciebie Panie zawsze 
wypatruję. 
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5. Przyjmij moje Serce 
(słowa: M. C. Crostarosa; muzyka:  s. M. Slepchenko OSsR)

Przyjmij moje Serce, abyś kochała Mnie moją miłością na wieki.

6. Jak śmierć potężna jest miłość  
(słowa: s. A. Kot OSsR; muz. s. M. Slepchenko OSsR)

Ref.: Jak śmierć potężna jest miłość, jak Jahwe zazdrosna i nie prze-
jednana. Nic jej przemóc nie zdoła, wszelkie dobra są prochem 
wobec tego, że Miły mój jest a ja jestem Jego.

1. Przez wielką cierpliwość wśród wielu utrapień – mój Miły jest mój 
a ja jestem Jego, przez czystość, łagodność i przez wielkoduszność 
– mój Miły jest mój a ja jestem Jego.

2. W ucisku, więzieniach i w trudach i w postach – mój Miły jest mój 
a ja jestem Jego. Uchodzę za kłamcę, lecz prawdą jaśnieję – mój 
Miły jest mój a ja jestem Jego.

3. Jakby smutna, lecz zawsze radosna – mój Miły jest mój a ja jestem 
Jego. Jakby uboga, lecz wielu wzbogacam – mój Miły jest mój a ja 
jestem Jego. 

4. Jako ta, która nic nie posiada, lecz Miły jest mój, a ja jestem Jego. 
Wystarczy mi łaski, bo moc ma w słabości. – mój Miły jest mój 
a ja jestem Jego. 

7. Chciałabym znać
 (słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka: s. E. Klaczak)

1. Chciałabym znać tysiąc języków, żeby Ciebie uwielbić. Chciała-
bym, abyś Ty mój Panie, był kochany przez wszystkich /Jak bły-
skawica w moim sercu Słowo Twoje mnie rani/ i czuję jak miłość 
ogarnia mnie całą, słyszę jej wołanie. 

Ref.: Miłość mówi, Miłość patrzy, Miłość widzi, Miłość słyszy, 
Miłość pragnie, Miłość kocha, Miłość wszystko rozumie.

2. O Panie Jezu, Twoje Imię jest mi droższe nad wszystko! Kiedy 
w mym sercu wymawiam je w ciszy, czuję szczęście bez miary. 
Chciałabym Panie, by świat cały dotknął Twojej bliskości. Niech 
każdy człowiek doświadcza pragnienia, szuka Twojej miłości. Bo 
Miłość mówi…
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8. Serce Ojca 
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu; s. M. Slepchenko OSsR; 

muzyka: s. M. Slepchenko)

1. Widziałam w Twoim ręku złoty klucz, nim mocno zamykałeś moje 
serce, to miłość zagarnęła je swym ogniem, by było już na zawsze 
Twą własnością. Wejrzawszy w nie, tam zobaczyłam Ciebie i cały 
świat w miłości zatopiony.

Ref.: Tyś przyszedł na ten świat, jak czułe Serce Ojca, aby objawić 
nam niezmierną Jego dobroć.

2. Widziałam w Twoim ręku cenny klejnot, błyszczący jaśniej od 
ziemskiego blasku, to były święte rany Twojej męki i miłość, którąś 
Ty ukochał krzyż. Objąwszy je, ja obejmuję Ciebie i każdą boleść 
braci mych przygarniam.

3. Widziałam w Twoich rękach jakby słońce, skąpane w kroplach 
rosy rubinowej, to pełne łagodności Twoje Serce, co z łaski Twojej 
we mnie zamieszkało. W nim zachwycona pięknem Twych obra-
zów, miłuję, bo nie mogę nie miłować.

9. Jesteś piękna 
(słowa: R. Brandstaetter; muzyka:  M. Slepchenko)

Ref.:  Jesteś piękna jak namioty Kedaru, jak kobierce Salomonowe, 
jak stoki Gileadu, jak ogród pachnący balsamem i nardem. Święta 
Panno! Miłości nad śmierć silniejsza!

 Maryjo, bądź pozdrowiona! Matko mądrości uwieńczona gwiaz-
dami. Ty jesteś Rodzicielką łaski. Bądź pozdrowiona Pasterko na-
szych łez!

 Maryjo! Jesteś jak słońca blask, jak powiew z pól raju pachnący 
wiecznością. Maryjo jesteś jak zorza, Brama do nieba otwarta na 
ziemi!
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10. Teraz już nie ja żyję 
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka:  s. E. Klaczak)

Ref.: Teraz już nie ja żyję, to Ty żyjesz we mnie, o przedziwny cudzie 
wszechmocy miłosierdzia. Bóg wchodzi w moje życie, daje mi się 
cały, nie ma większego daru, niż dzieło tej przemiany. 

1. Wszystkie Twoje zasługi stają się moimi, uświęcasz moje serce 
i ciało i zmysły. Do głębi mnie przenikasz, wchodzę w Boga mego, 
dotykam tajemnicy Błogosławionej Trójcy. 

2. W tym oto sakramencie poznanie prawd odwiecznych. Tu bije 
źródło życia, zbawienie sprawiedliwych. W Nim miłosierdzie Boga 
objawia się bez miary, nie ma większego daru niż dzieło tej prze-
miany. 

11. Ci, którzy trwają w wolności
 (słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka: s. E. Klaczak)

Ref.: Ci, którzy trwają w wolności, tak jak ptaki lecą w górę, ku Ra-
dości najtrwalszej i jedynej – ku Tobie!

1. Popatrz na niebo ono twoim domem! Wzbij się więc w locie ku 
Panu, wolna od siebie, zakochana tylko w Nim, z Nim i dla  Niego.

2. Popatrz na niebo ono twą Ojczyzną! Wzbij się bez lęku w prze-
stworza! Jak piękna jest śmierć, gdy się żyło, umierając codziennie 
dla Ciebie.

3. Popatrz na niebo, zachwyć się błękitem! Wzbij się ku niemu 
z dziękczynieniem. Coraz wyżej i wyżej ku szczęściu, dotknąć nie-
ba, by móc nim obdarować. 
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12. Matko droga, Maryjo
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. M. Slepchenko OSsR; 

muzyka: s. M. Slepchenko)

 Matko droga, Maryjo, Lilio najczystsza pełnej pokoju Trójcy. Różo 
lśniąca niebiańskim pięknem, z której narodził się Król niebios, 
z której chciał karmić się Król niebios. Karm dusze moją Bożą mi-
łością, osłoń mnie, obroń, obudź moje serce, zechciej przyjąć mnie 
jako swoje dziecko.

13. Jesteś rozległym morzem 
(słowa: M. C. Crostarosa w opracowaniu s. E. Klaczak OSsR; muzyka: s. E. Klaczak)

1. Jesteś rozległym morzem, bezkresnego Dobra a ja kropelką wody 
wpadającą w Ciebie. Doświadczam miłosierdzia, które jest bez 
miary wszechobecne, tętniące i nieogarnione.  

Ref.: Mój Panie dziś Ci składam dzięki nieskończone za ogrom mi-
łosierdzia, które okazujesz. Spragniona Twego Ducha, Pokarmie 
Miłości, chcę kochać Ciebie, Jezu, jak chcesz być kochany. 

2. Moja pusta maleńkość nie odczuwa lęku zanurzona w ocean do-
bra i miłości. Chłonę całą istotą Miłosierdzie Twoje. Przenikam 
tajemnice z drżeniem niepokornym.

14. Ave Maria 
(muzyka: s. M. Slepchenko)

 Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum; benedicta Tu in mulie-
ribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater 
Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.
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