
Ciebie Boga wysławiamy
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Cie - bie wiel - bi zie - mia ca - !a.

s!. ks. T. Kary!owski
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2.Tobie wszyscy Anio!owie, Tobie Moce i niebiosy,
   Cheruby, Serafinowie "l# wieczystej pie"ni g!osy:

4.Aposto!ow Tobie rzesza, chór proroków pe!en chwa!y,
   Tobie ho!dy nie"$ po"piesza M%czenników orszak bia!y.

6.Niezmierzonej Ojca chwa!y, Syna, S!owo wiekuiste
   Z Duchem, wszech"wiat wielbi ca!y: Królem chwa!y Ty", o Chryste!

8.Ty" pokruszy! "mierci wrota, star! jej o"cie& w m%ki dobie
   I rajskiego kraj 'ywota otworzy!e" wiernym sobie.

10.Prosim, s!udzy !ask niegodni, wspomó', obmyj grzech, co plami,
     Gdy" odkupi! nas od zbrodni drogiej swojej Krwi strugami.

12.Rz#d( je, bro& po wszystkie lata, prowad( w niebios b!ogie bramy. 
     My w dzie& ka'dy, W!adco "wiata, Imi% Twoje wys!awiamy.

14.Zjaw sw# lito"$ w 'yciu ca!ym tym, co 'ebrz# Twej opieki;
     W Tobie, Panie, zaufa!em, nie zawstydz% si% na wieki.

3.)wi%ty, )wi%ty nad )wi%tymi Bóg Zast%pów, Król !askawy,
   Pe!ne niebo z kr%giem ziemi majestatu Twojej s!awy.

5.Ciebie poprzez okr#g ziemi z g!%bi serca, ile zdo!a,
   G!osy ludów zgodzonymi wielbi "wi%ta pie"& Ko"cio!a.

7.Ty" Rodzica Syn z wiek wieka. By "wiat zbawi$ swoim zgonem,
   Przyoblók!szy si% w cz!owieka, nie wzgardzi!e" Panny !onem

9.Po prawicy siedzisz Boga w chwale Ojca, Syn Jedyny
   Lecz gdy zabrzmi tr#ba sroga, przyjdziesz s#dzi$ ludzkie czyny.

11.Ze "wi%tymi w blaskach mocy wiecznej chwa!y zlej nam zdroje, 
     Zbaw, o Panie, lud sierocy, b!ogos!aw dziedzictwo swoje!

13.Po wiek wieków nie ustanie pie"&, co s!awi Twoje czyny.
    O, w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy.
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