
  

Inauguracja 

XXIII  Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem                          

,, Młodość- Miłość- Małżeństwo- Rodzina” 

  

Parafia Matki Bożej  Różańcowej w Pieckach 

 

MSZA ŚWIĘTA za Rodziny  

- 09 czerwca 2021 r. godz. 12 00 

 

Intencja mszy świętej:   

O błogosławieństwo Boże, otwartość na działanie Ducha Świętego, 

potrzebne łaski na każdy dzień, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 

rodzin i osób potrzebujących wsparcia oraz pracowników pomocy 

społecznej. 

 

Organizatorzy: Parafia Matki  Bożej Różańcowej, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej , Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach 



     Pieśń -Modlitwa za rodziny     

Niechaj każda rodzina dojrzewa w Twej Łaski ogrodzie 

Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar 

Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie 

By przetrwało przymierze z wiązane przez serc dwojga dar. 

Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu 

Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy, czy wróg 

Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu, 

Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepsza wśród dróg. 

 

Niech rodzina zaczerpnie moc Ducha przez dar Boskich mąk 

Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie Ojcowskich gest rąk 

Serca Matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat 

Niech się młodzi nauczą miłości co stwarza ten świat. 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary 



Niech wzajemne przebaczam, pogodzi nim noc ześle sen 

Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary 

Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb 

Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci 

I niech zazdrość nie burzy miłości co gra w jeden ton, 

Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci 

Niech ich wiedzie przez szarą codzienność gdzie lśni Boga Tron 

Niech rodzina zaczerpnie 

moc Ducha przez dar Boskich mąk 

Niech się wzniesie ku niebu 

dziękczynnie Ojcowskich gest rąk 

Serca Matek dobroci niebiańskiej 

niech zdobi wciąż kwiat 

Niech się młodzi nauczą miłości 

co stwarza ten świat. 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas 

Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask 

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas. 

 



        Tekst pieśni ,, Barka” 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca 

Słów Bożych prawdą. 

                                                            Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

                                                                      Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

                                                                        Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

                                                                  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą I czyste serce. 

                                                                        Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu I samotności. 

                                                                      Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią I słowem życia. 

                                                                     Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 



              Ofiaruję Tobie Panie mój 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, 

Całe życie me, 

Cały jestem Twój, 

Aż po wieki 

Oto moje serce, przecież wiesz 

Tyś miłością mą jedyną jest 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, 

Całe życie me, 

Cały jestem Twój, 

Aż po wieki 

Oto moje serce, przecież wiesz 

Tyś miłością mą jedyną jest 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, 

Całe życie me, 

Cały jestem Twój, 

Aż po wieki 

Oto moje serce, przecież wiesz 

Tyś miłością mą jedyną jest 

 



     Panie Dobry Jak Chleb 

Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

Byśmy do nieba w drodze nie ustali. 

Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię 

Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. 

Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

A Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 

Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 



Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym… 

Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, 

A w znaku chleba w świątyniach zostałeś. 

I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś. 

Panie dobry jak chleb, 

Bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

Bo Tyś do końca nas umiłował, 

Do końca nas umiłował. 

 

 



 

Ty tylko mnie poprowadź ( słowa: T. Kamiński 

Gdy drogi pomyli los zły 

I oczy mgłą zasnuje 

Miej w sobie tą ufność 

Nie lękaj się! 

A kiedy gniew świat Ci przysłoni 

I zazdrość jak chwast zakiełkuje 

Miej w sobie tą ufność 

Nie lękaj się! 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź Panie Mój 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź - Panie Mój 

 

Poprowadź jak jego prowadzisz 



Przez drogi najprostsze z możliwych 

I okaż mi jedną, tę jedną z nich 

A kiedy już głos Twój usłyszę 

I karmić się będę nim codzień 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się! 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź- Panie Mój 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź 

Ty tylko mnie poprowadź 

 

 

 

 

 



,,Schowaj mnie pod skrzydła swe” 

 

1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe 

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej 

Schowaj mnie pod skrzydła Swe 

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej 

 

Ref.      Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 

                  Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie 

            Panie Królem Tyś spienionych wód 

                       Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg                       X2 

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych 

Dusza ma w Tobie będzie trwać 

        Odpocznę dziś w ramionach Twych 

Dusza ma w Tobie będzie trwać 

 

 


