PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY
/w porządku alfabetycznym/
HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY
1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga,
pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga.
Naucz nas kochać Jezusa rany,
Jego majestat i pełnię chwały.
Ty Krzyż Jezusa swym sercem pokochałaś
i swoje życie całe Mu oddałaś.
Prosimy, w serca cnót wszelkich
wlej nam zdroje,
byśmy stanęli przed Chrystusa Tronem.
2. Tyś mękę Pańską w sercu rozważała,
pokorą duszy innych urzekała.
W cierpieniu męstwem się odznaczałaś,
za głosem Pana stale podążałaś.
3. Przez twoją cnotę i twe uniżenie
Pan Bóg dał w tobie cudów objawienie.
Przychodzisz do nas, nawracasz nas,
zanim się skończy nasz ziemski czas.
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4. Módl się za nami, piękny Boży Kwiecie,
spraw, by z nas każdy był jak małe dziecię.
Do Ojca w niebie wyciągał ręce
i w pocieszeniu, i wielkiej udręce.
Zakończenie
Prosimy, zanieś do Boga nasze dary.
Wszystko, co mamy, u stóp Jego składamy:
radości nasze i wszystkie nasze rany,
by nas uzdrowił Jezus Zmartwychwstały.
_______________________________________
JAK KLEJNOT
Jak klejnot, jak klejnot imię twe,
miłością rozpal serce me!
1. Opowiedz mi o Ukrzyżowanym,
w tajemnicę męki zanurz moje rany.
2. W cierpieniu daj rozpoznać, że
Umiłowany zszedł przybliżyć mnie do siebie.
________________________________________
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JESTEM CAŁA TYLKO DLA PANA
1. Jestem cała tylko dla Pana,
wszystkie moje pragnienia w Nim są.
Jestem cała tylko dla Pana,
wszystkie moje uczucia oddałam Mu.
Razem z Nim ukrzyżowana,
dla Miłości Jedynej pragnę cierpieć tak.
Jestem cała tylko dla Pana,
aby On już we mnie tylko żył – mój Bóg,
Mój Pan, moja Miłość Jedyna, Oblubieniec Jedyny.
Mój Bóg, mój Pan, moja Miłość Jedyna – Jezus.
2. Jestem cała tylko dla Pana.
Cierpieć słodkie cierpienia pragnę cały czas,
aby ulżyć Mu w Jego ranach,
w Jego Sercu zanurzyć cały grzeszny świat.
Razem z Nim ukrzyżowana,
dla Miłości Jedynej pragnę cierpieć tak.
Jestem cała tylko dla Pana,
aby On już we mnie tylko żył – nie ja,
lecz moja Miłość Jedyna, Oblubieniec Jedyny.
Mój Bóg, mój Pan, moja Miłość Jedyna – Jezus.
_________________________________________
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MIŁUJĄCA GEMMO
Miłująca Gemmo, przyjdź i połącz nas,
prowadź nas w światło nieskończone.
Kochająca Krzyż, serca otwórz nam,
prowadź tam, gdzie Niezmierzony.
2. Miłująca Gemmo, ty rozkochaj nas
w Tym, co dał tobie swoje rany.
Wylał miłość swą, by uleczyć nas,
przyszedł tu Umiłowany.
3. Miłująca Gemmo, sercem wołaj nas,
prowadź nas przed oblicze Pana.
Razem z tobą dziś odpoczniemy w Nim,
miłość trwa niepokonana.
_______________________________________
O KLEJNOCIE UKOCHANY
O klejnocie ukochany,
Święta Gemmo, usłysz nas,
twej pomocy przyzywamy,
na ratunek pospiesz w czas.
_________________________________________
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OTO JA U STÓP NAJŚWIĘTSZYCH
1. Oto ja u stóp najświętszych
klęczę, by wdzięczność wyrazić
za bezmiar łask nieustannych,
o Jezu drogi, o Jezu drogi!
2. Ilekroć Ciebie wzywałam,
zawsze pociechą mi byłeś,
jakże więc mam Ci dziękować?
O Jezu drogi, o Jezu drogi!
3. Dziękuję, lecz jeszcze proszę
o to, co Ty sam wiesz, Boże,
jeśli się Tobie podoba,
o Jezu drogi, o Jezu drogi!
4. Jeśli wszechmocny byś nie był,
tej prośby bym nie złożyła.
Zmiłuj się, bądź wola Twoja,
o Jezu drogi, o Jezu drogi!
_______________________________________
OTO JA U TWYCH STÓP
1. Oto ja u Twych stóp, drogi Jezu,
trwam aby chwałę oddać Ci.
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Jesteś moim pokrzepieniem,
pragnę łaski Twojej.
O Jezu, zmiłuj się,
o Jezu, pragnę Cię!
2. Ty zawsze mnie pocieszasz, Jezu,
znasz do głębi serce me.
Gdybyś nie był wszechmogący,
nie wołałabym do Ciebie.
O Jezu, zmiłuj się,
o Jezu, pragnę Cię!
_______________________________________
ROZMIŁOWANI BEZ WYMOWY
Rozmiłowani bez wymowy
w Najświętszym Sercu Jezusowym
prosimy ciebie, o Gemmo droga,
naucz nas mieszkać w Sercu Boga.
_______________________________________
UWIELBIENIE ŚWIĘTEJ GEMMY
1. O, Gemmo jak kwiat zrodzona,
osłoną twą Krzyż, a my
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niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
Wiedząc, że Pan to Zbawiciel
i Krwią swoją odkupił cię,
wszystko Jemu zawierzyłaś:
swoje życie, serca bicie twe.
2. Tyś świadkiem jest, Święta Gemmo,
że w sercach czujemy chłód.
Niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
To Kalwaria Jezusowa
źródłem pragnień twych stała się.
Twoim niebem jest cierpienie,
dom twój w sakramencie kryje się.
3. My, co na Krzyż patrzymy tak,
że karę widzimy w nim,
niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
Bóg, co wielkim czyni tego,
co jest mały, objawił nam
cuda w twoim uniżeniu,
które w oczach Pana cenne jest.
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4. Dlatego Pan przy swym boku
schronienie ci dał, a my
niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
Ty, co wiodłaś bój zwycięsko,
Pana miałaś za tarczę swą,
popatrz na mnie, jak ja walczę
z tym, co zewsząd mnie ciemiężyć chce.
5. Gdy widzisz, jak wróg nas kusi
i zwodzi pochlebstwem nas,
niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
Święta Gemmo, w chwale nieba
spójrz na ziemię i nawróć nas,
w życiu, w śmierci, w Sercu Pana
pomóż znaleźć miejsce wszystkim nam.
Zakończenie
I kiedy przyjdzie cierpienie
i boleść przytłoczy nas,
niech z tobą opłakujemy
ból Tego, co zbawił świat.
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