SEQUENTIA

I

Bvvav vsv v vdv vfv v3z@!v smv {v fv gv v hv\zjv v6z%$%vh.v v{v av vsv v fv gv vzbÏ
P
B4z#@!v smv v] v av v v sv vdv vfv3z@!vsmv v{v v fv v v vgv vhv v\zjv v6z%$%vh.v v {v vav v vzbÍ
Bvvsv vfv gv 4z#@!v smv v] v hv vkv vlv vlv vˆ •Iv l/v z{vzvkv hv vijv vgv4z#@vaNv {v gv vfv zb˝
BvGYv gv 4z#@!v smv v ] v vhv kv vlv vlvˆ •Ivzl/v zv{v zv kv v hv vijvgv 4z#@vaNv v{v v gv vfv b˝
BvGYv gv 4z#@!v smv v] v vlv lv ijv vkv v9z*&v h.v z{zv fv v v sv av sv v v vFTv vf,v {v GYv \zjvbÓ
Bvvhv vgv4z#@!vsmv z] v lv v vlv ijv kv v 9z*&v h.v z{zvz fv vsv v v av v v sv FTv vf,v v{v ˝v v z
RZYBĄDŹ

Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego

strumień. Przyjdź, Ojcze ubo-gich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź,

Światłości sumień.

O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie

orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wo-dą, W płaczu

u-tu-le - nie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj

Twej potę- dze. Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia?

BvGYv\zjv vhv vgv4z#@!vsmv z] v hv vkv vuhv vjv 8z&^v g<v {v hv v hv v v rdv vfv5z$#vsmvz {vdv gzxÓ
Jeno cierń i nę-dze. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz

Bvhv gv ijvh.v ] v hv kv v uhv jv v8z&^vg<v {v hv v hv v rdvfv v5z$#v smv {v dv gv v v hv gvb
Bvijvh.v ] v lv v lv gv v vhv ijv h.v v {v v hv\zjv ygvhv FTv f,v v{v dv v vgv hv sv rdvsmvzb] Ò
Bvlv v lv gv hv vijv vh.v v{v hv v\zjv ygv v v hv vFTv vf,v {v dv v v gv v hv vsv v rdv smvzb}
serca ranę. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłą-

kane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie u-fa-jącym, Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.
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