Ref. Ja to rzekłem i tak stanie się,
Ożyją wasze wyschłe kości.
Ja to rzekłem i tak stanie się,
Będziecie głosić, że Ja jestem Pan. (2x)
Wielki jesteś Panie, wielki jesteś Panie,
Wielki jesteś Panie mój.
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Śpiewnik

0.

ADORUJĘ CIĘ

127.

Przede mną jesteś Ty, o Panie mój,
Jesteś jak letni deszcz, ożywiasz me serce.
Tyś krzewem, który nie spala się;
Wypełniasz spragnioną duszę, więc:
Ref. Adoruję Cię, źródło mego życia,
Adoruję Cię, Gloriosa Trinità.
I stopy me unoszą mnie na tej świętej ziemi,
Twoja obecność dziś przemienia mnie. (2x)
Przede mną jesteś Ty, o Panie mój,
Twe święte Ciało rodzi we mnie radość,
Więc chwalę, dziękuję, proszę Cię,
Byś światu objawił życie swe.
1.

Zaufałem Panu i już, * niczego nie muszę się lękać,
Zaufałem Panu i już, * niczego nie muszę się trwożyć.
Ref. Wierzę Mu, bo On ma moc * przezwyciężyć w moim sercu zło,
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.
128.

ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT

Codzienność wiedzie przez krzyż, * większy im kochasz goręcej,
Nie musisz ginąć już dziś, * lecz ukrzyżować swe serce.
Każde spojrzenie na krzyż, * niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic, * wobec tak wielkiej miłości.

3.

gCFB
gAd
gCFB
Gad
gC
FB
gad

C
a
FCG

ZWYCIĘSTWO (VITTORIA)

Uwielbiajcie Jezusa, bo On jest dobry,
On zniszczył każdy grzech mój i nade mną schylił się.
Skosztujcie i zobaczcie, jaki jest dobry,
On wielki jest w swych dziełach, niezwykły w wierności swej.
Ref. Zwycięstwo, zwycięstwo! Ile w tym radości,
Zmieniłeś w taniec smutek, który we mnie był.
Zwycięstwo, zwycięstwo! Już nie mogę milczeć,
Jezu jesteś prawdą, Tyś życiem moim jest.
Chwalcie ze mną Jezusa, jest sprawiedliwy,
Szczęśliwy ten kto kroczy Jego ścieżką w życiu swym.
Przybądźcie, ogłaszajmy Go, jest sprawiedliwy,
Nie rozczaruje nigdy się, kto oddaje swe życie Mu.

ALLELUJA (PANIE TWA MIŁOŚĆ)

Panie Twa miłość znalazła mnie,
W objęciach Twych serce me jest,
Poza Tobą nie ma mnie.

2

128A.

ALLEANZA (PRZYMIERZE)

Błogosławcie Bogu, radujcie się w Nim,
Niebo, ziemia niech zatańczą Panu dziś.
Błogosławcie Bogu, radujcie się w Nim,
Ogłaszajcie Jego imię nam.
Śpiewajmy: Chwała Bogu,
Wychwalajmy Pana,
On radością obdaruje nas. (2x)

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

Zbawienie przyszło przez krzyż, * ogromna to tajemnica,
Każde cierpienie ma sens, * prowadzi do pełni życia.
Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień,
I chodź ze Mną zbawiać świat,
Kolejny już wiek.

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał,
By każdy kto w niego wierzy
Nie zginął, lecz życie wieczne miał.
Lecz by mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki. (2x)
2.

ZAUFAŁEM PANU I JUŻ

A
fis
DAEsusE

129.

ŻYCIE NOWE

Przybądź do nas Duchu Życia,
Natchnij sobą nas, mocą ulecz nas.
Śpiewnik
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Pan Najwyższy, straszliwy – jest Królem całej ziemi,
On poddaje nam narody – jest Królem całej ziemi,
Ludy rzuca pod stopy – jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.
Wybrał nas na dziedzictwo – jest Królem całej ziemi,
Bo nas bardzo miłuje – jest Królem całej ziemi,
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie – jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.
On zasiada na tronie – jest Królem całej ziemi,
Możni świata hołd mu złożą – jest Królem całej ziemi,
Bo do niego należą – jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.
125A.

WYWYŻSZONY BĄDŹ (CHRYSTUS PAN BOŻY SYN)

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój!
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem dziś, Najwyższy, składam hołd!
126.

4.

WZYWAM CIĘ PRZYJDŹ UMOCNIJ MNIE

5.

ALLELUJA (JEZU MIŁOŚCI MOJA)

BARKA

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
DAh
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
GA
By łowić serca słów Bożych prawdą.
D A D D7
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
GD
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
e A D D7
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
GD
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
eAD

Z NIEBA NA NAS ZSTĄP

Ref. Duchu Święty przybądź, Duchu Święty przybądź! (2x)
Oczyść moje serce, oczyść moje usta,
Obmyj mnie o Panie, obmyj mnie o Panie.
Przyjdź do mnie o Duchu Święty, oświetl moje życie;
Przyjdź do mnie o mój Panie, przyjdź do mnie o mój Panie.
Ref. Z nieba na nas zstąp o Duchu Święty! (2x)
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FCG DAEsusE
CgF AeD
CgF AeD
GFC EDA
GFC EDA
GFa EDfis
FG
Desusy
GFC GFC / EDA EDA
GFa EDfis
FG
DEsusE
CaFCG / AfisDAE / DhGDA

Alleluja, alleluja, alleluja,
Alleluja, alleluja, Panu memu.
Alleluja, alleluja, chwała Tobie,
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezu miłości moja Ty zdobyłeś serce me,
Podaj mi Twą dłoń, o Tobie mówić ludziom chcę.
Zatańczymy w środku słońca, którym jesteś Ty,
Twoje światło poprowadzi świat.

Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień.
Twój jest czas i świat, pełnio boskich prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem.
Duchu Święty przyjdź!
126A.

Darzysz pokojem i łaską swą,
O Twej wszechmocy rozgłaszam wciąż,
Światłem duszy jest miłość Twa.
Oto wznoszę oczy wzwyż,
Stworzycielem świata Tyś,
Oto stoję wobec Ciebie
W Twojej chwale.
Pragnę wielbić Panie Cię,
Synu Boga, Królu Nieba.
Aniołowie wokół Tronu krzyczą: Chwała!
Panie przyjdź czekamy Cię,
Usłysz śpiew: Alleluja!
Alleluja, Alleluja, Alleluja … (5x)

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
Śpiewnik
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Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.
Dziś wypłyniemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.
6.

BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!
Ty Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.
7.

DADGAh
GAD
DGAD

2 Ref. Pójdźmy z radością, światu pokażmy Go, naszego Pana,
Niech cała ziemia odda Królowi hołd.
Ja jestem tu, ty jesteś tam, Chwalmy Go, naszego Pana,
W hymnie jedności odkryjmy Bożą moc.

BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój,
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie,
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
8.

On światłem nadziei okrył mnie,
Podał swą dłoń, cudowną dłoń i wskazał cel.
1 Ref. Pan, Nieba Król, najwspanialszy mój Bóg,
Tak to On, jak po burzy deszcz,
Nieba Król znów przynosi pokój mi.
Pan, władca serc, niepojęty święty Bóg,
Tak to On budzi mnie ze snu,
Władca serc, wielkiej misji nadszedł czas.
Jak gorący wiatr, Jego miłość w duszy mej,
Tak to On wciąż rozpala mnie,
Mój Bóg, nowe imię daje mi.

dB
Gad
dB
gA

3 Ref. Pan, Nieba Król, Bóg, władca serc,
Jak gorący wiatr dziś ogrzewa mnie.

BŁOGOSŁAWCIE PANA

124A.

Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Jego, (2x)
W domu Pana wychwalajcie Jego Imię.
Unieście swe ręce, błogosławcie Pana,
W Jego świątyni błogosławcie Imię Pana.
I On was pobłogosławi,
Z Syjonu Pan was pobłogosławi.
Dziękujcie Panu wszyscy...
Wychwalajcie Pana wszyscy...
9.

Wspaniały jesteś, kto jest taki jak Ty, Jezu.
Tylko Ty pomożesz mi odbudować dziś serce me.
Ref. Wspaniały jesteś Ty!
Poprzez wieczny czas † moja pieśń będzie trwać,
Zdobyłeś już każdą cząstkę mnie. * Wspaniały jesteś Ty!
Ojcze łaski, nikt nie jest taki jak Ty, Panie mój.
Tylko Ty uleczysz mi rany, które wciąż mam w sercu mym.
Ref. Wspaniały jesteś Ty!
Poprzez wieczny czas † moja pieśń będzie trwać,
Zdobyłeś już każdą cząstkę mnie. * Wspaniały jesteś Ty! (2x)
Tylko Panie pragnę Cię, tylko Panie pragnę Cię. (2x)

BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ

Bo góry mogą ustąpić, (2x) i pagórki się zachwiać. (2-4x)
Ale miłość Moja, (2x) nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan. (2x)
10.

BOŻE TWA ŁASKA NAD NAMI JEST

Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech.
4

WSPANIAŁY JESTEŚ TY

125.

WYKRZYKUJCIE BOGU

Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie.

2x

Śpiewnik
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Ref. My chcemy więcej Ciebie, * więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, * więcej miłości Twojej.

Cały wszechświat i stworzenie * wiernie ukazują dobroć Twą,
Wszystkie ludy na tej ziemi * pragną Ci wyśpiewać radość swą.
121.

WIELKI BOŻE (GRANDE DIO)

11.

Błogosławiony Królu, pełen majestatu, * rozraduj Panie nas. (2x)
Światło Twe rozbłyśnie, głos Twój usłyszymy, * a morze wzburzy się. (2x)
Ref. Wielki Boże, śpiewaj Panu – Wielki Boże,
2x
Zobaczysz, jak jest wielki Bóg, On nasz Bóg.
Czas jest w Twoich rękach nieskończenie wieczny Królu,
początkiem, końcem Tyś, (2x)
Ojciec Bóg miłości, Trójca Przenajświętsza, * świat pełen chwały Twej. (2x)
122.

WIELKIM JESTEŚ PANIE MÓJ

WIERNYM JEST PAN

Ref. Tak wiernym jesteś Panie mój,
W każdym dniu darujesz Twoją łaskę.
Tak wiernym jesteś Panie mój,
Miłością jesteś Ty.
Dobroć Twą i miłość Twoją dajesz,
Jezu przed Tobą klękam * Święty Boże mój.
Prawdą Ty i Słowem Życia jesteś,
Jezu Tyś sprawiedliwość, * Uwielbiam Panie Cię.
124.

14.

3x

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, NIE LĘKAJCIE SIĘ
GCG
head
GaGDeaDG

BÓG WSKAZUJE CEL

CAŁY WSZECHŚWIAT WIELBI CIĘ

Cały wszechświat wielbi Cię, * godny Pan chwały tej.
Gwiazdy na niebie świecą Ci, * wielki jesteś Boże mój,
I będę śpiewał wieczny jest Pan, * wieczny jest Pan.
Ref. Więc adoruję Cię, adoruję Cię,
Twój majestat Królu mój
Ponad wszystko większy jest,
Więc adoruję Cię, adoruję Cię,
Będę żył na zawsze w miłości Twej.
Wysławiamy Cię Królu chwały,
Zbawicielu, Jezu Odkupicielu.
Boże Święty, Królu nieba,
W chwale wszechświat Ciebie adoruje.

WŁADCA SERC

Bóg, łaskawy Pan nawiedził mnie,
Dał mi swą moc, miłości moc, abym mógł żyć.
Jak cudowny klejnot darował mi,
Mój nowy czas, mą nową twarz, bym przy Nim trwał.
44

EA
fis H cis
AHE

Bóg wskazuje cel, nawet tam, gdzie sensu brak.
On kocha mnie i sprawia, że nigdy nie zagubię się.
On prowadzi mnie, zawsze przy Nim kroczyć chcę.
Z miłością swą na każdy dzień On wskazuje sens.
Ref. On na pola i pustkowia mnie prowadzi,
Gdzie rzeki swoim szumem nucą pieśń,
Niebo uwielbia Go, gwiazdy Mu składają hołd,
Gdzie cały świat chwały śpiewa psalm.

Królu z Tobą mieszkać chcę, * któryś Panem nieba jest,
A ziemia to podnóżek Twoich stóp,
Tyś miłość ma, Tyś Jezus Król. (Król)
123.

2x

Bóg jest miłością,
Miejcie odwagę żyć dla miłości.
Bóg jest miłością, nie lękajcie się.
13.

Wielkim jesteś Panie mój, * królem wiecznym jesteś Ty,
Moja dusza chce w Tobie tylko żyć,
Ty mi przebaczasz, Ty mnie pocieszasz.

BÓG I TYLKO ON

Bóg i tylko On! (2x)
Panem moim jest jedynym,
Panem moim jest na wieki.
12.

2-4x

Śpiewnik
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120.

Święty, Święty, Wszechmogący,
Już na zawsze Jezus wywyższony.
Ze świętymi zaśpiewajmy,
W wiecznej chwale Jezus uwielbiony.
15.

Mojej miłości szukam dziś,
dgc
Moją miłością jesteś Ty,
FB
Mój piękny Pan, najwyższy Król. g A
Światłością duszy słowo Twe,
dgc
A mocą Biały Święty Chleb,
FB
W mym sercu żyje miłość Twa.
gA
Twój Boży Duch ogarnia mnie,
dgC
Płonącym ogniem staje się,
FB
Moją modlitwę Tobie śle.
gA
1 Ref. Jezus Pan niepojęty Bóg nasz święty,
Uwielbiamy Imię Twe.
Wieczny Król – nasz świat cały jest za mały,
By zrozumieć miłość Twą.

CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE

Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę wyśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz † prowadzić mnie,
Na krzyżu zmarłeś bym mógł † zapłacić dług,
Z grobu wstałeś i dziś † nieba Królem jesteś Ty,
Chcę wywyższać Imię Twe.
16.

CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. Chlebie najcichszy, * otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w swojej bieli, * wchłoń moją ciemność.

GDCD
GDae

Przemień mnie w siebie, * bym jak Ty stał się chlebem, (2x)
Pobłogosław mnie, połam, * rozdaj łaknącym braciom. (2x)
A ułomki chleba, * które zostaną, (2x)
Rozdaj tym, * którzy nie wierzą w swój głód. (2x)

eCGD
eCGD

17.

CHLEBIE NIEBIESKI

Chlebie niebieski Jezusem bądź,
Drogą miłości uczyń nas godnymi Ciebie.
17A.

CHLEBIE ŻYWY

Chlebie żywy do mnie przyjdź, (2x)
Pragnę Tobą zawsze żyć, (2x)
Bo umieram kiedy nie ma Cię.
Przyjdź i nakarm sobą mnie, (2x)
Bo umieram kiedy nie ma Cię, * przyjdź i nakarm sobą mnie.

6

WIECZNY KRÓL

Śpiewnik

gcFB
gcF
gcFB
gF

2 Ref. Jezus Pan, Wieczny Król, niepojęty święty Bóg,
Jezus Pan, Wieczny Król, niepojęty święty Bóg.
120A.

WIELKA RADOŚĆ

Panie, staję przed Tobą, * przynoszę Ci moje ludzkie łzy.
Pocieszeniem jesteś uciśnionych, * Twoje serce ukoi każdy ból.
I raduję się o Panie * z Twojej obecności w życiu dziś,
I niczego już nie pragnę, * bo Twoja miłość tętni w sercu mym.
Cały wszechświat i stworzenie * wiernie ukazują dobroć Twą,
Morza, rzeki i strumienie * pragną Ci wyśpiewać radość swą.
Ref. Wielka radość wypełniła serce me,
Aniołowie dzisiaj z wami tańczyć chcę.
Błyszczą gwiazdy, oświetlają tron Twój w niebie,
Jezu żywy – chwalić pragnę Ciebie.
Wielka radość wypełniła serce me,
Swoim Królem wszyscy ogłaszają Cię,
Chór aniołów wyśpiewuje „Gloria” w niebie,
Jezu żywy – chwalić pragnę Ciebie.
Panie przyjmij całą wdzięczność mą, * pieśń zrodzoną w ciszy mego serca.
Moja dusza unosi się do Ciebie, * a ciało rozpływa w modlitwie tej.
I raduję się ogromnie * z Twej czułości, którą dajesz nam,
Z miłości nieznającej granic * co przez wieki będzie we mnie trwać.
Gloriosa Trinità
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116.

W LEKKIM POWIEWIE

19.

Ref. Chrystus Pan zbawieniem jest,
Jemu chwała, Jemu wieczna cześć!
Chrystus Pan zbawieniem jest,
Chwałę i cześć oddajmy Mu!

W lekkim powiewie † przychodzisz do mnie Panie. (2x)
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. (2x)
117.

W TOBIE JEST ŚWIATŁO

20.

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni,
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża,
Ufam Tobie, miłosierny Jezu wybaw nas. (2x)
119.

CHWALIĆ BĘDĘ MEGO PANA

Chwalić będę mego Pana, wyśpiewam Mu pieśń nową; (2x)
Chwała Panu, wyśpiewam Mu pieśń nową. (2x)
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

WIATRY MIŁOŚCI

21.

Królu Nieba, Boże Święty, * Pełen chwały wiecznie piękny,
W moim sercu żyje miłość Twa.
Ducha tchnienie śle nadzieję, * Przed Twój święty tron mnie wiedzie,
Drogi Panie spójrz ja jestem tu.
By dziękować, by Cię wielbić, * By Cię błagać Boże Święty,
Wszystkim ludziom, daruj miłość swą.
1 Ref. Wiatry Miłości niebo wysyła, ziemi Bóg błogosławi,
Matkom i ojcom, dzieciom i starcom Bóg swój pokój śle.
Wznieśmy swe ręce, wychwalajmy Pana nad Panami,
On jest tu, Święty Adonai, Bóg na zawsze z nami.

CHWAŁA TOBIE BOŻE

Boże Twa miłość jak ocean, * głębsza od wszystkich mórz,
A Twoje Słowo naszą prawdą jest, * wierność Twa wielka jest.
Ref. Chwała Tobie Boże, śpiewa każde serce,
(2x)
Chwała Tobie Boże na wysokości.

2x

Stacco: Naszym Panem, naszym Panem jest, On jest. (4x)
Wielbimy Cię nasz Zbawicielu,
(2x)
Tyś Królem jest, Królem jest.
Ref.
22.

2 Ref. A nasz Pan z nami jest,
On nasz Pan, On z nami jest,
A nasz Pan z nami jest, z nami jest! (2x)

Chwała Tobie Boże …
CIESZYĆ SIĘ BĘDĄ STARCY I MŁODZIEŃCY

Cieszyć się będą starcy i młodzieńcy,
Dziewczęta tańcząc Panu złożą hołd.
Lai lai lai...

3 Ref. Bogu Ojcu chwała, * Chwała Jezusowi Panu,
I Duchowi chwała, * Pan jest wśród nas. (2x
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CGFC
dadG
CGae
F C G4 C

Jesteś Drogą, prowadź nas,
EaEa
Czuwaj nad nami w każdy czas.
FCdG
Drogą Twą pójdziemy dziś,
EadC
By w Tobie żyć na wieki.
FCFG
Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc, * słowa Twe Panie mają moc.
Prawda Twa uwalnia nas, * by w Tobie żyć na wieki.
Jesteś życiem, Źródłem bez dna, * kto ufa Tobie życie ma.
Życiem swym obdarzasz nas, * by w Tobie żyć na wieki.

W MIŁOŚCI TWOJEJ PANIE

W miłości Twojej Panie zanurz mnie,
W radości Twojej Panie zanurz moją duszę.
I wewnątrz mego serca zatop się,
Deszczem z nieba obmyj mnie.
Ref. Wypełnia mnie Twa łaska, * uzdrowieniem, przebaczeniem,
Wypełnia mnie Twa łaska, * znów ożywa serce me.
118.

CHRYSTUS PAN ZBAWIENIEM JEST

Śpiewnik
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Zamienię wasze bóle w wielką radość,
Będę waszym pocieszeniem,
Miłość wolności poda dłoń,
Radości wzniosą śpiew,
Pokój Boży dadzą nam.
22A.

Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił,
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
113A.

(2x)

CÓRA SYJONU

Przebudziłam się do życia, moje serce zadrżało we mnie,
Wśród barw wielu nowego dnia ujrzałam jak z daleka nadchodzi.
Mój Król w czerwień jest odziany, moc promieni pojawia się,
Złoto spływa z Jego włosów, rozświetla nim mroki życia.
1 Ref. W klejnoty i złoto ubiorę się,
By być najpiękniejszą wśród wszystkich kobiet.
A gdy mój Pan jedyny zobaczy mnie,
Serce radością napełni swe.
Przybądźcie szybko, biegnijcie wszyscy, mój ulubieniec nadchodzi już.
Zaścielcie płaszcze na Jego drodze i otwórzcie wszystkie bramy miasta.
Kiedy Król ujrzy oblubienicę, wtedy zawoła Córa Syjonu.
Ani blask słońca, ani księżyca, blask Jego serca oświeca mnie.
2 Ref. W klejnoty i złoto ubierzesz się,
By być najpiękniejszą wśród wszystkich kobiet.
A gdy twój Pan jedyny zobaczy cię,
Serce radością napełni swe.
22B.

DLA BARANKA

Widzieć Twe piękno jest tym czego pragnę,
Wielbić Cię Jezu to jedno co chcę.
Dla siebie me serce zmieniłeś na wieki,
Bym imię twe wywyższać mógł.
Cały skruszony i w uwielbieniu
Klęczę przed Tobą oddając Ci cześć.
Chcę być Twym sługą, móc nieść Twoje słowo,
By mieć udział w dziele Twych rąk.
1 Ref. Dla Baranka w górze, co siedzi na tronie,
Sława i chwała i cześć.

8

UZDRAWIAJ MNIE

1. Uzdrawiaj mnie, o Panie mój! (2x)
Krwią swą najdroższą uzdrawiaj mnie,
Uzdrawiaj mnie, o Panie mój.
2. Uwalniaj mnie …
5. Dotykaj mnie …
3. Przytulaj mnie …
6. Alleluja …
4. Rozkochaj mnie …
113B.

VIENI SANTO SPIRITO

Vieni, Santo Spirito! (4x)
Przybądź, Duchu Święty! (4x)
114.

W CIENIU TWOICH RĄK

W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie,
Gdy boję się, gdy wokół mrok,
Bądź światłem bądź nadziei dniem.
Wszystkim o czym śnię głosem w sercu mym,
Jak ręka która trzyma mnie,
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni.
Bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił,
Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie,
Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych.
115.

2x

W IMIĘ OJCA I W IMIĘ SYNA

W Imię Ojca i w Imię Syna,
2x
I w Imię Ducha Świętego jesteśmy tu.
Aby chwalić i błogosławić, adorować, dziękować,
Jesteśmy tu, Boże, jesteśmy Twoi.
Aby chwalić i błogosławić, adorować, dziękować,
Jesteśmy tu, Boże Trójco Miłości.

Śpiewnik
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111.

TYLKO TY JESTEŚ MYM PANEM

Całe stworzenie brzmiąc dziś w jednej pieśni,
Wielbi i chwali Go: Król nasz i Pan!
Duch Twój dziś żyje i mieszka w mym sercu,
Wzrok mój kieruje dziś na Twoją twarz.
Trzymaj mnie z dala od próżnego świata,
Nie pozwól bym poddał się.
2 Ref. Święty Pan, jesteś Święty, * Jezus Pan, królów Król!

Jezu, Baranku, Święty, mój Panie,
Niebo i ziemia śpiewają Tobie chwałę.
Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś jest Bogiem, jesteś miłością mą.
Tylko Ty jesteś mym Panem,
Tylko Ty jesteś mym Bogiem,
2x
Tylko Ty jesteś nadzieją,
Tylko Ty jesteś zwycięstwem.
Jezus jest mym Panem,
Jezus jest mym Bogiem,
2x
On jest mą nadzieją,
On jest mym zwycięstwem.
Alleluja Panu memu, Alleluja, Alleluja! (2x)
Amen, Alleluja! (8x)
Amen.
111A.

23.

Do Ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me,
Gdy nie ma Cię moje serce ogarnia lęk.
Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.
Ref. Jezu, pragnę blisko Ciebie być,
Jezu, w Twych ramionach się skryć,
Słodycz Twą poznawać co dnia,
Przy sercu Twym trwać.

UMIŁOWANY TWÓJ

24.

Jezu, jestem tu, umiłowany Twój,
To co Ty myślisz i to co czujesz chcę wiedzieć dziś. (2x)
Bo ja, gorliwie szukam Cię,
Pragnę serce Twe znać. (2x)
Z miłością wywyższam Cię. (4x)
112.

UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ

UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

Uwielbiam imię Twoje Panie,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd,
W przedsionku chwały Twej staję,
Z radością śpiewam Ci pieśń.
Ref. O Panie Jezu chcę wyznać że,
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
40

DO CIEBIE PRZYCHODZĘ DZIŚ

Do Ciebie przychodzę dziś, Panie odmień serce me
Łaską, którą wciąż dajesz nam aby żyć.
Do Ciebie przychodzę dziś, wszystkie słabości me,
Zapomnisz Boże mój w Twej wielkiej miłości.
Ref. Przytul mnie, Twą miłością obdarz,
Zabierz mnie tak blisko Ciebie .
Z nadzieją do góry się uniosę,
W ramiona weźmiesz mnie,
Wskazując życia sens w Twej wielkiej miłości.
Pragnę z Tobą być, wpatrzony w Ciebie tak trwać,
Który żyjesz miłością w sercu mym.
Pragnę z Tobą być, wypełniać wolę Twą,
I zawsze tylko żyć w Twej wielkiej miłości.

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, * swym duchem ogarnij mnie.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz,
I w miłość Twoją wtopić się.
113.

DO CIEBIE PANIE WOŁA DUSZA MOJA

25.

GDehe
CDeCD
GDehe
CDCG
CaDCG
CADGCG
CaDCG
e
CDCG
GDhe
CDeCD
GDehe
CDCG

DO NIEBA

Jezus mój Pan, Jezus mój Król, Jezus Zbawiciel mój.
On mój przyjaciel, On wierny Bóg,
Umarł na krzyżu, zmartwychwstał – to wielki cud.
Śpiewnik
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107.

On mą Opoką, On zbawił mnie i Ciebie,
On mą pomocą, On poprowadzi mnie.
Ref. Do nieba, do nieba, do nieba bram!
26.

Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

108.

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, (2x)
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je,
Niech Twój święty Duch dziś ogarnia mnie.
26A.

109.

27A.

I niczym nie odpłacę się, * Za miłość Twą i za Twój krzyż. (2x)
2 Ref. Wezwij Imię twojego Pana * I On zbawi cię (On zbawi cię). (3x)
110.

DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ NA NAS
D A h fis
G D GA

DUCHU ŚWIĘTY OGARNIJ MNIE

Duchu Święty, ogarnij mnie,
Otwórz oczy mego serca, napełnij miłością.

10

TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA

Ty Światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, * Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości, * W którym roztapiasz mój strach.
1 Ref. Jestem tu by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu by wyznać: to mój Bóg.
2x
Dobry i łaskawy cały tak wspaniały,
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.

DUCHU MEGO BOGA

Duchu miłości wylewaj się na nas
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa!

TY NAS KOCHASZ MARYJO

Ty nas kochasz Maryjo, * tak jak Jezus nas kocha.

Duchu mego Boga napełnij mnie,
Duchu mego Boga ochrzcij mnie,
Duchu mego Boga uświęć mnie,
Przybądź i zamieszkaj wewnątrz mnie.
Duchu mego Boga uzdrów mnie,
Duchu mego Boga odnów mnie,
Duchu mego Boga uświęć mnie,
Przybądź i zamieszkaj wewnątrz mnie.
Duchu mego Boga napełnij nas,
Duchu mego Boga ochrzcij nas,
Duchu mego Boga uświęć nas,
Przybądź i zamieszkaj wewnątrz nas.
Duchu mego Boga uzdrów nas,
Duchu mego Boga odnów nas,
Duchu mego Boga uświęć nas.
Przybądź i zamieszkaj wewnątrz nas.
27.

TY DASZ MI POKÓJ SERCA

Śpiewnik

TY TYLKO MNIE POPROWADŹ (GDY DROGI POMYLI)

Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę,
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój.

GC
Dh
CDG
GC
Dh
CDG
CD
Ghe
CDG

Poprowadź jak jego prowadzisz,
Przez drogi najprostsze z możliwych,
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę,
I karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.

GC
Dh
CDG
GC
Dh
CDG

Gloriosa Trinità
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102.

TAK MNIE SKRUSZ

Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie,
Byś został tylko Ty (2x) – jedynie Ty.
103.

Duchu Święty, ja kocham Cię,
Niech Twa święta wola pełni się.

hD
e h Fis

28.

TEMU, KTÓRY MA WSZELKĄ MOC

Duchu Święty wołam przyjdź!
(2x)
Bądź jak ogień w duszy mej,
(2x)
Bądź jak ogień w ciele mym,
(2x)
Rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, * Miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś, * Dla tych, którzy chcą miłować Go.

Temu, który ma wszelką moc by was strzec,
Aby was strzec od upadku.
I z radością wielką was stawić
Nieskalanych czystych przed obliczem swym.
Ref. Jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała i moc,
Majestat, potęga, teraz i zawsze. Amen.
104.

29.

TO TWOJA TWARZ

29A.

TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń: Chwała Barankowi. (2x)
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała i cześć. (2x) (Amen)
TWOJA MIŁOŚĆ (JESTEŚ BLISKO MNIE)

30.

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym,
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów że:
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia że
Nieskończenie dobry Święty Duch * ogarnia mnie.

38

DUCHU ŚWIĘTY ZAMIESZKAJ WŚRÓD NAS

Duchu Święty, który jesteś tu, * zamieszkaj wśród nas. (2x)
Przybądź z mocą, aby nas pocieszyć,
Przybądź z siłą, aby nas wyzwolić.
Duchu Święty, który jesteś tu * zamieszkaj wśród nas.
Ref. Zamieszkaj w nas, zamieszkaj w nas,
Dotknij umysłu, naszego serca,
Całego życia dotknij Twą miłością,
Zamieszkaj w nas, Duchu Święty, zamieszkaj w nas. (2-3x)

Radością mą wciąż siła Twa, * moja dusza czuje to;
Twój Panie dar wciąż we mnie trwa, * moja dusza czuje to.

106.

DUCHU ŚWIĘTY WYLEJ WŚRÓD NAS

Duchu Święty wylej wśród nas * Rzekę pokoju morze miłości Twej.
Z Bożego źródła daj Twoją radość. * Duchu Święty przenikaj nas! (2x)

To Twoja twarz rozświetla świat, * moja dusza czuje to;
W wolności Twej uniosłeś mnie, * moja dusza czuje to.
Ref. Gdy góry runą ja będę stał, * w Twej mocy Jezu będę trwał,
I w Twoim sercu przystań, dom, * moja dusza czuje to. (2x)

105.

DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ

DZIĘKI CI BOŻE ZA TEN KRZYŻ (PRAWDA JEDYNA)

Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy,
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł,
I z miłości do nas przyszedł na ten świat.
Błogosławiony ten, co wierzy choć nie widział,
Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
Śpiewnik
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30A.

DZIĘKUJĘ CI JEZU

97.

Dziękuję Ci Jezu! (3x)
Tak bardzo Ci dziękuję, * Tak bardzo jestem wdzięczny Ci.
31.

Bądź wciąż przy mnie prowadź mnie, * światłem co rozjaśnia mrok,
Twoja droga moją jest, * mym zbawieniem jesteś Ty.
Jak powietrza szukam Cię, * mą nadzieją serce Twe,
Chór aniołów śpiewa Ci, * glorię, chwałę Tobie śle.
Ref. Mój Zbawiciel, chwalebny Król, * Odkupiciel w mym sercu jest.
Teraz i zawsze trwasz pośród nas, * Synu Boży, Synu Boży.
Jezu, o Jezu, święty Baranku Boży!
Jezu, o Jezu, godny Baranku Boży!

EMMANUEL

W głębi duszy wołam Ciebie uwielbiony bądź Panie mój,
Bo przy Tobie mój Jezu smutek w radość zamienia się.
Z głosem ludzi i aniołów cały wszechświat oddaje Ci cześć,
Ty podnosisz z popiołów zmartwychwstaniem Tyś moim jest.
Ref. Emmanuel, o Emmanuel, * Ty jesteś jak wiatr co unosi mnie.
O Emmanuel, o Emmanuel,
Ty jesteś jak wiatr co unosi mnie do gwiazd.

98.

EMMANUEL 2000

99.

Zza horyzontu wielka światłość, wciela się w historię
I zwyciężając mroki czasu, staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie, jasno nam objawia:
Że tylko poszukując Prawdy życie ma sens.
Ścieżkami świata, po śladach wiary, przybywamy do Rzymu,
By tam usłyszeć echo Słowa, które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu:
Że żyje On – prawdziwy Człowiek, Chrystus wśród nas.
Ref. I my z Nim: * objęci Jego światłem, * złączeni Jego krzyżem,
Śpiewamy jednym głosem:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel * Emmanuel, Emmanuel.
Z miasta, w którym dla miłości, wiele krwi przelano,
Które zmieniło obraz świata, ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana, umacniamy wiarę;
Żywe Słowo nas odnawia i wzrasta w nas.
Ten wielki dar samego Boga, to Chrystus – Syn Jego,
I cała ludzkość odnowiona i w Nim wybawiona.
12

ŚWIĘTA MARYJO KRÓLOWO

Święta Maryjo, Królowo
Naszych codziennych spraw,
Prowadź nas jasną drogą,
Prowadź nas jasną drogą,
Aż do niebieskich bram. (2x)

Bogiem z nami jesteś Panie, Twa obecność dodaje mi sił,
Z ufną wiarą chcę prosić, abyś w życiu mym zawsze był.
Dotknij łaską moje życie, niech Twa miłość przemienia mnie wciąż,
Dobry Mistrzu, ku Tobie tę modlitwę wyśpiewam dziś.
31A.

SYNU BOŻY (BĄDŹ WCIĄŻ PRZY MNIE)

DAD
GDA
GA
DG
DAD

ŚWIĘTEMU BOGU

Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń,
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam.
W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
Gdyż wszystko dał nam Bóg.
100.

da
B F Es C7
C7 F a d C a
gCdCFd
Es C
C7
(Dał Bóg)

CBF

ŚWIĘTY DUCHU PRZYJDŹ

Święty Duchu przyjdź * I prowadź mnie tam, gdzie Boży tron.
Święty Duchu spraw, niech z moich ust * Popłynie dziś uwielbienia pieśń.
Wołam przyjdź i wypełnij mnie, * Niech wiatr Twój uświęci duszę mą.
Wołam przyjdź i przenikaj mnie,
Niech ogień Twój rozpali mnie, oczyszcza serce me. Wołam przyjdź!
101.

TA KREW Z GRZECHU OBMYWA NAS

Ta krew z grzechu obmywa nas, * ta krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta krew z grzechu obmywa nas, * to jest Baranka święta krew.
Śpiewnik
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95.

SŁAWIĘ CIĘ, SŁAWIĘ CIĘ

Sławię Cię, sławię Cię, zawsze chcę przy Tobie być,
Dziękować Ci pragnę, bo właśnie Ty kochasz mnie.
Ref. Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś życie me,
Zmazałeś moje winy, przebaczyłeś mi mój grzech.
Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś życie me,
Od dzisiaj już na zawsze będę śpiewać Tobie pieśń.
Kocham Cię, kocham Cię, przyjmij dziś miłość mą,
Raduję się w Tobie, to właśnie Ty kochasz mnie.
96.

SYN MARNOTRAWNY

Pragnąłem żyć bez mego Pana, * Miałem pieniądze i do kupienia tyle snów.
I pewnej nocy me serce spytało o miłość,
I odkryłem, że nie uda się jej kupić.
I tak zacząłem szybko biec mą drogą,
I w zasadzkę życia wpadłem,
I błagałem cały świat o miłość
Szukając, lecz nie było nigdzie jej.
Samotny i zmęczony przyszedłem tu.
Ref. Tak proszę Panie obejmij mnie, † bez Ciebie zimno wokół jest.
W tym świecie pełnym rozczarowań † pokojem jesteś mym.
A lodowate moje serce roztopisz tylko Ty, † ogrzej Panie mnie.
Tak proszę Panie obejmij mnie, † już nie opuszczę nigdy Cię.
I wiem, że w łodzi mego życia † teraz jesteś Ty.
A kiedy silny wiatr powieje, † powierzę Tobie się,
I już na pewno nie zatonę, † bo przy sterze jesteś Ty.
Pragnąłem żyć bez mego Pana, * Miałem pieniądze i do kupienia tyle snów.
I pewnej nocy me serce spytało o miłość,
I odkryłem, że nie uda się jej kupić.
Panie do Ciebie dziś przychodzę tu,
By wielką pustkę serca oddać Ci.
Ja jako Twój marnotrawny syn,
Pragnąłem kroczyć tylko drogą swą,
Lecz straciłem wszystko to co miałem,
I z niczym powróciłem właśnie tu.
Przygarnij Panie mnie!
36

Śpiewnik

Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, On jest Chlebem Życia,
I wszystkim ludziom – swoim braciom On daje się.
Śmierć pokonana, wygrało życie, Pascha w całym świecie;
Powiew wiatru w każdym sercu: Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki, Kościół – swą Wybrankę,
Pod czujnym okiem Maryi Panny, wspólnotę serc.
I oto my jako dłużnicy historii stuleci,
Wielu istnień dla miłości, świętych, co wierzyli;
Ludzi, co za wielką cenę uczyli nas latać;
Tych, co wieki przemieniali jak Chrystus Pan.
Nadeszła już godzina wiosny, czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem – przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.
32.

GDY WPATRUJĘ SIĘ W TWĄ ŚWIĘTĄ TWARZ

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
CAFD
Gdy rozmyślam o miłości Twej,
CAFD
Wtedy to co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej.
CAFDGE
Gdy dotykasz Panie serca mego,
CAFD
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
CAFD
Wtedy to co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej.
CAFDG
Ref. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
G D C E A a fis
2x
Bo mego życia cel, to wielbić Cię.
d D G E C A C G A7
33.

GLORIA

Gloria, gloria! (2x)
Jezusowi Panu Barankowi Bożemu,
Jego Imieniu Najwyższemu.
34.

2x/4x

dBA
gCFB
gAd

2x

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria! [gloria!]
Gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, * wielbimy Cię, wysławiamy Cię,
Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja.

Gloriosa Trinità
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Panie Boże, Królu Nieba, * Boże Ojcze Wszechmogący,
Panie Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!
Gloria …
Panie Boże, Baranku Boży, * Synu Ojca,
Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami,
Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami,
Albowiem tylko Tyś jest Święty, * tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś najwyższy, * Jezu Chryste, * z Duchem Świętym,
W chwale Boga Ojca. * Amen, Amen, Amen, Amen... Amen.
35.

GLORIOSA TRINITÀ

Ty, co w niebie masz swój tron, * Gloriosa Trinità, * odbuduj jedność w nas,
Mocą Ojca, Syna, Ducha * odnów Kościół nasz, * Gloriosa Trinità.
Ref. Poprzez chwałę, radość, miłość i cierpliwość, * my uczymy się żyć,
Bez podziałów w sercach i ludzkiej zazdrości, * my uczymy się żyć,
Przyjaźń dając wokół, życząc wszystkim dobrze, * my uczymy się żyć.
Tylko Twą miłością, tylko w przebaczeniu, * budujemy nasz dom,
Gloriosa Trinità, Gloriosa Trinità, Gloriosa Trinità.
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Radość Pana i zwycięstwo, * w sercach ludzi sprawiedliwych,
Radość Pana i zwycięstwo, * w domach ludzi sprawiedliwych.
Nasz Pan, nasz Pan, nasz Pan, nam uczynił wielkie cuda! (2-4x)
92.

ROZPIĘTY NA RAMIONACH

Ref. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.

93.

RUAH

Śpiewnik

eaH

SERCE JEZUSA

W swym sercu na wieki, ukryłeś nas,
Odnaleźć Twą miłość już czas.
Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć,
Mocy moja, uwielbiam Cię. (2x)
Jezu, serce Twoje schronieniem mym,
Panie, w sercu Twoim mój dom.
Umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać,
Umiłował mnie Pan na wieki.
Jezu, serce Twoje schronieniem mym,
Panie, w sercu Twoim mój dom.
Do nas zniżył się Pan, by serce swoje oddać nam,
Do nas zniżył się Pan. Alleluja!

2x

a C G F d E7
a C G F d E7

Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
adGC
Gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.
B g E E7
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża,
adGC
Do ciężko pracujących, których głód poniża.
d7 B E E7
Pociesz zrozpaczonych, chleba daj głodującym,
Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat, na ziemię,
Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie.

94.

GODNY JEST PAN

Wielki i godny wszelkiej chwały jest Pan,
Miasto Boga dla nas miejscem świętym jest,
Cała ziemia wielbi Cię.
Wielki jest Pan a w nim objawia się zwycięstwo,
Uwalnia nas od mocy złego,
Klęknijmy przed nim dziś.
Nasz Panie wysławiamy Imię Twe,
Pragniemy podziękować za Twe dzieła pośród nas,
Ufamy tylko w świętą miłość Twą,
Bo Ty na wieki jesteś Bogiem,
Na zawsze Panem nieba i ziemi.

RADOŚĆ PANA I ZWYCIĘSTWO

Ruah, Ruah, Ruah… (2x)
Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego. (2x)

Ty, co w niebie masz swój tron,
Pokój Twój nam daj, miłością spal nasz gniew,
Mocą Ojca, Syna, Ducha łaską naznacz nas, świętością obdarz nas.
36.

91.

Gloriosa Trinità

G A h e7 A
GAG
e7 A D h
A h e7 A
DAh
GA
AGh
GA
DAh
GA
AGh
GA
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89.

PRAWDA JEDYNA

37.

Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, * Jezus cierpiał za mnie.

2x / 3x

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł,
Z miłości do nas przyszedł na ten świat.
Błogosławiony ten co wierzy choć nie widział,
Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
89A.

PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

Przybądź, o Duchu Święty do mnie przybądź!
Do serca mego przybądź,
O Duchu Święty do mnie przybądź!
W Tobie narodzę się na nowo,
W Twych rękach będę lekkim wiatrem,
Co wieje zawsze tak jak chce ,
Lecz nie wiem nawet skąd i nie wiem gdzie.
89B.

2x

PRZYCHODZISZ PANIE MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.
90.

Śpiewnik

HOSANNA

Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach! (2x)
Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz.
Hosanna na niebiosach!
Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć! (2x)
Sławić chcemy Cię wciąż …
Królowi królów chwała cześć!
Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest! (2x)
Sławić chcemy Cię wciąż …
Jezus Królem królów jest!
38A.

PRZYSTĄPMY, CHWALMY GO

Przystąpmy, chwalmy Go, oto Syn Boży, miłości dar,
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas.
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
Bo radość, której nie dał nikt, Ty Królu dajesz nam.
Ref. Przystąpmy, chwalmy Go, * Sławmy Go, bo On Królem jest,
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go.

34

Me zaszczyty składam Panie u Twych stóp,
Także wszelką chwałę, którą dał mi świat.
Nie dorówna Tobie Jezu nikt i nic,
Godny jesteś chwały. (2x)
Gdy wzywamy Twoje Imię jesteś tu,
Kochający, wiecznie dobry, wciąż ten sam.
Twe otwarte dłonie zawsze hojne są,
Godny jesteś chwały. (2x)
Barankowi Bożemu wszelka chwała,
Chóry radosnych serc niech wielbią Go.
Nasze życie oddajmy Bogu chwały,
Adoruję Cię…
Wychwalam Cię, adoruję miłość Twoją.
38.

2x

GODNY JESTEŚ CHWAŁY (ME ZASZCZYTY)

HOSANNA

Ref. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach!
Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach!

DGAhGhA
DGAhGAD

Ja widzę Króla w niebie, † w ogniu chwały zjawia się,
Zadrżała ziemia, zadrżała ziemia…
A Jego miłosierdzie † uwalnia nas od naszych win,
I lud Mu śpiewa, i lud Mu śpiewa…

Dh
e A (h)
Dh
eA

Gloriosa Trinità
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Ci, którzy zmartwychwstali † przygotowują dla nas dom,
Rozbłyska wiara, rozbłyska wiara…
Modlitwa i tęsknota † rozbudza serca wszystkich nas,
Padamy przed Nim, padamy przed Nim…
Oczyść serce me i uzdrów je,
Otwórz oczy me na to co niewidoczne,
I naucz kochać tak jak Panie Ty † ukochałeś mnie,
A Twoja pasja moją stanie się,
I wszystko co potrzebne dla Królestwa Twego.
Idziemy z ziemi prosto w górę do † wieczności Twej.
39.

88A.

Dh
e A (h)
Dh
eA
GA
Dh
GAh
GA
Dh
GAD

Panie pragnę kochać Cię, * w Twej świątyni będę chwalić Cię.
Pragnę być we wnętrzu Twym, * aby sławić święte Imię Twe.
Panie pragnę kochać Cię, * z siłą, którą daje mi miłosierdzie Twe.
Ref. Będę Cię chwalić mój Panie na wieki,
Otwieram moje serce dla Ciebie.
Będę Cię chwalić mój Panie na wieki,
By móc dziękować Ci królu mój. (2x)

JA WIDZĘ KRÓLA

Ja widzę Króla mojego Pana,
DADG
Ziemia adoruje Go, wywyższony nieba Pan.
h fis e A
Ja widzę Króla mojego Pana,
2x D G
Moje oczy ujrzały Go, Baranka Zbawiciela,
h fis G h
On zawsze Panem jest.
hAD
Świątynia mego Pana pełna chwały
DAGD
I aniołowie wokół Królem ogłaszają Go.
GAhA
Wraz z nimi śpiewamy:
GA
Święty, Święty jest nasz Pan, tylko On Królem jest!
Fis h e D G A
39A.

JA WIERZĘ W CIEBIE

W ręce Twe powierzam się, * Kim jestem dziś dla Ciebie.
Mój cały świat ochronisz Ty, * W dłoniach swych na zawsze.
Ref. Ja wierzę w Ciebie Jezu mój * i jestem Panie cały Twój.
Tyś sensem mego życia * i wszystkim tym, kim jestem.
Wyśpiewam Ci.

2x
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88A1.

PANIE PRZYJDŹ

Panie przyjdź, cały jestem oczekiwaniem;
Panie przyjdź, napełnij sobą mnie. (3x)
88B.

POPATRZ NA MNIE PANIE

Popatrz, popatrz na mnie Panie,
Popatrz na mnie Panie miłością swą, * miłością swą, miłością swą.
Dotknij, dotknij mnie o Panie,
Dotknij mnie o Panie miłością swą, * miłością swą, miłością swą.
Przebacz, przebacz mi o Panie,
Przebacz mi o Panie miłością swą, * miłością swą, miłością swą.
Uzdrów, uzdrów mnie o Panie,
Uzdrów mnie o Panie miłością swą, * miłością swą, miłością swą.
POWIETRZEM MOIM JEST

Powietrzem moim jest (2x)
Obecność Twoja † święta † w sercu mym.
Powszednim chlebem mym (2x)
Twe żywe Słowo † dane mi dziś.
Ref. Bez Ciebie † nie mogę już żyć,
Dla Ciebie † me serce chce bić. (2x)

JAK OŻYWCZY DESZCZ

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź,
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.

Panie pragnę kochać Cię,
Wciąż dziękować za Twe święte Imię.
Przy Tobie Panie wiecznie trwać,
Aby chwalić piękno, które nam dajesz co dzień.

88C.

Ufam Ci, gdy płaczę * I raduję się, chcę z Tobą być.
Żyję więc Twoimi drogami * I obietnicami na zawsze.
Adoruję Cię, adoruję Cię. (2x)
40.

PANIE PRAGNĘ KOCHAĆ CIĘ

2x

Śpiewnik

Gloriosa Trinità
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Wywyższonego widzieć chcę,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
Gdy śpiewam „Święty, święty, święty”.
Święty, święty, święty! (2x)
Chcę widzieć Ciebie.
85.

dBgA
dCFgAd

dCFBC
CFC
BAd
CFBC
adBC

88.

DG
DG
DGA
DG
fis h
eA
eA
e A7 D

41.

JERUZALEM

Powstań i świeć oto tutaj twe światło,
2x
Chwała Pana nad tobą rozbłyska.
Podnieś twoje oczy i popatrz w dal, * Serce twoje zadrży z radości,
Oto twoje dzieci z daleka wracają, * Córki twe na rękach niesione.
Ref. Jeruzalem, Jeruzalem, * odrzuć daleko już twój smutek.
Jeruzalem, Jeruzalem, * śpiewaj tańcz przed twym Bogiem.
Do twojego światła nadciągną narody,
2x
Królowie do blasku twego wschodu.
Mnogość wielbłądów zaleje cię, * Zza morza napłyną bogactwa,
Przybędą z Efy, ze Saby, z Badianu, * Nucąc razem hymny na cześć Pana.
Obce narody naprawią twe mury,
2x
Ich królowie będą ci służyli.
Będą źródłem twojej radości, * Nazwą ciebie Miastem Boga,

PANIE MY TWOJE DZIECI

Panie my Twoje dzieci zebrane w imieniu Twym,
Jedno serce i cel nas gromadzi,
By wielbić Cię i śpiewać hymn.
Tylko Ty Panie jesteś fundamentem,
Nie musimy się bać.
Gdy nadejdą burze my będziemy trwać,
Bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.
32

JAK PRZEDZIWNA PANIE TWOJA MIŁOŚĆ

Tak wiele już straciłem szukając,
Dziś wiem, tylko w Tobie jest sens.
W miłości swej stworzyłeś nam dobro,
Zamieniłeś na łaskę każdą z wylanych łez.

PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ

Panie mój przychodzę dziś,
Serce me skruszone przyjm,
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż,
Miłość mą wyznaję Ci,
Uwielbiam Ciebie w Duchu, (Panie)
Uwielbiam w prawdzie Cię,
Życie me oddaję Tobie uświęć je.

2x

Koisz mój ból i gasisz pragnienie,
Dziś wiem, tylko w Tobie jest sens.
Już nie będę biec za tym co nic nie warte,
Bo to czego chcę, tylko przy Tobie jest.
Ref. Jak przedziwna Panie † Twoja miłość jest,
Gdy wylewasz ją na mnie † i nie patrzysz na grzech,
Jak przedziwny Panie † oczu Twych blask,
W którym widzę wszystko † czego bardzo mi brak.
Jak przedziwna Panie † Twoja miłość jest,
Gdy wylewasz ją na mnie † i nie patrzysz na grzech.
Jak przedziwny Panie † oczu Twych blask,
W którym widzę wszystko † czego nie da mi świat.

PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan,
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem nie jestem sam,
W Nim moja siła nie jestem sam.
87.

40A.

PAN BLISKO JEST

Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
86.

Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej,
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

Śpiewnik
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Dni twojej żałoby na zawsze skończone,
Będziesz Moją chwałą pośród ludzi.
42.

JEST JEDNO CIAŁO

Jest jedno ciało, jest jeden Pan,
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz,
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem,
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.
43.

Oto Panie ja, idę Boże mój,
Kształtuj serce me i uświęć proszę je.
W dłoniach świętych Twych nie zachwieję się,
Być Twym sługą Panie chcę.
DGD
GD
G A fis h
GeGA
DA
GeDA
DA
G fis h e A D

JESTEŚ KRÓLEM

Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. (2x)
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
2x
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.
44.

JESTEŚ ŚWIĘTY BOŻE

Szczęśliwy kto dziś w Tobie trwa, * Chwałę świętą odda Ci,
Jego siłą wszechmoc Twa, * Bo serce swe Bogu dał.
Szczęśliwy kto dziś w Tobie trwa, * Chwałę świętą odda Ci,
Jego siłą wszechmoc Twa, * Bo serce swe Bogu dał.
Boża moc wypełni nas,
Ziemia niebu spojrzy w twarz.
Zobacz Boże oto nasza modlitwa,
2x
Wzywamy Cię pobłogosław Twój lud kapłański.
Bo jesteś Święty, bo jesteś Święty,
4x
Bo jesteś Święty, Boże!
45.

OTO SĄ BARANKI MŁODE

Ref. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełnili.
Alleluja, alleluja!
Na Baranka Pańskich godach, * w szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach * nieśmy Panu pieśń weseli.
W swej miłości wiekuistej * On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste * Chrystus kapłan ofiaruje.
Na drzwi świętą Krwią skropione * anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone, * wrogów w nurtach swych pożera.
Już nam Paschą Tyś jest Chryste, * wielkanocną też ofiarą,
Tyś przaśniki nasze czyste * dla dusz prostych z szczerą wiarą.
O ofiaro niebios święta, * Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta, * wieniec życia nam zdobywasz.
Chrystus piekło pogromiwszy, * swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy, * króla mroków w więzy wtłacza.
Byś nam wiecznie Jezu drogi, * wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej, * odrodzonych Twą miłością.
Chwała Ojcu i Synowi, * który z martwych żywy wstaje,
I świętemu też Duchowi, * niech na wieki nie ustaje.
83.

OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę, (2x)
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

JESTEŚMY PIĘKNI TWOIM PIĘKNEM PANIE

84.

Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie! (2x)
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
18

82.

OTWÓRZ ME OCZY O PANIE

Otwórz me oczy, o Panie, * otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie! (2x)

Śpiewnik
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Mój Mistrzu, na zawsze oddany
Gotów, by służyć Ci.

Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno.

Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je.

45A.

JEZU, ADORUJĘ CIĘ

Jezu, adoruję Cię! (4x)
79.

ODDAJMY CZEŚĆ

46.

Oddajmy cześć wiecznemu Panu Chwał,
Pokłońmy się Temu, który
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg.
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego dom.
Bóg to nasz Pan i tylko On. (2x)
80.

81.

Jezu, Baranku zraniony moim grzechem, uwielbiam Cię.
Najczulszy Synu Ojca, błogosławię Cię.
Umiłowany Panie (mój), kocham Cię.
47.
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48.

JEZU MÓJ JEZU

Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę,
Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię!

OTO PANIE JA, IDĘ KRÓLU MÓJ

Oto Panie ja, idę Królu mój,
Niech się spełnia we mnie wola Twa.
Oto Panie ja, idę Boże mój,
Kształtuj serce me i uświęć proszę je.
Jeśli tylko chcesz, Panie poślij mnie,
Pragnę głosić imię Twe.
Ref. Będę Panie kim tylko chcesz,
Pójdę tam, gdzie Ty poślesz mnie.
Życie moje do stóp składam Ci Boże mój,
Śpiewam chwałę, bo Tyś jest mój Król.
Będę Panie kim tylko chcesz,
Pójdę tam, gdzie Ty poślesz mnie.
Prowadź mnie w swej miłości bym nie bał się już,
Na zawsze będę jakim chcesz, jakim chcesz bym był.

48A.

JEZU, UFAM TOBIE

Jezu, ufam Tobie. (4x)
Jesteś mą miłością, Jezu!
Jesteś moją wiarą, Jezu!
Jesteś mą nadzieją, Jezu!
Jesteś mą radością, Jezu!
49.

JEZUS

Jezus, Jezus, niech jasność Twa ogarnia mnie;
Jezus, Jezus, w blasku Twoim pragnę żyć.
Ref. Bo imię Twe, tak wspaniałe jest,
Tak potężne jest, wywyższam Cię.
Bo imię Twe, pełne blasku jest,
Wciąż uwalnia mnie, w nim zbawienie jest.

Oto Panie ja, idę Królu mój,
Niech się spełnia we mnie wola Twa.
30

JEZU JESTEŚ KRÓLEM

Jezu jesteś Królem, oddajemy Ci cześć!
Stoisz tu pośród dzieci Twych, * wielbimy Majestat Twój!
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron, (3x)
Przyjdź Jezu i króluj nam!

OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me,
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

JEZU, BARANKU

Śpiewnik

Gloriosa Trinità

19

Olśniewasz mnie, przenikasz mnie,
Duch Twój wciąż odnawia mnie.
Przed obliczem Twym pragnę stanąć dziś,
Z bojaźnią wielbić Cię.
49A.

O Dziewico Chwalebna, Tyś najpiękniejszą z gwiazd.
Na niebie świeć, mocą Twą, Maryjo.
Bogata jesteś w łaskę, nam dajesz Zbawiciela,
Miłości ucz, radości, pokory.

JEZUS CIĘ KOCHA

77.

Ref. Jezus cię kocha, pragnie, leczy, właśnie dziś tu i teraz.
Chcę go uwielbiać, bo jest ze mną właśnie dziś.
W Tobie ma nadzieja, w Tobie życie me,
We mnie możesz wszystko jeśli chcesz.
Moje nawrócenie tylko w Tobie jest,
Oczyść moje serce, weź mój grzech.
50.

O piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna,
Ten nic innego pokochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko
Piasku w bezdennym oceanie.
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie,
Która by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże. (3x)

JEZUS I SAMARYTANKA

77A.

Jestem tu, przenikam twe serce, * wodą żywą pragnienie zgaszę twe.
Oto Ja – szukam dzisiaj cię, * serce w serce mówić tobie chcę.
Żadne zło już nie pokona cię, * twego Boga nie lękaj się.
Gdy Moją miłość wpiszę w życie twe,
W Moim sercu rozkocham cię,
W Duchu Prawdzie będziesz uwielbiać Mnie.
51.

1x 2x

JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ

JEZUS NAZAREJCZYK

W pełnej tęczy idzie miłość, szuka nas,
Zatroskanym, zabłądzonym uśmiech śle,
Jezus Nazarejczyk drogę moją zna,
Moje życie tańcem chwały stało się.
Również nocą, kiedy księżyc poszedł spać,
Kiedy nieraz było z nami bardzo źle,
Jezus Nazarejczyk dla nas światłem był,
Aż tu nagle zjawiał się kolejny świt.
20

O POZWÓL ZBAWCY, BY CIĘ DOTKNĄŁ

O pozwól Zbawcy, by cię dotknął
Swoim Duchem, łaską swą.
Pozwól Mu, by zaspokoił serce twe,
Zabierze, to co ci przeszkadza,
Czystym sercem chwalić Go,
Święty Duch niech mocą swą uzdrowi cię.
Ref. Jezu, o Jezu, przyjdź, napełnij mnie!
Jezu, o Jezu, lud Twój błaga Cię.
O przyjdź z wdzięcznością śpiewaj pieśni,
Gdyś radości pełen jest.
Ręce wznieś, z ufnością Panu powierz się.
Dziś oddaj Jemu wszelki smutek,
Cały ból i wszystkie łzy,
W imieniu „Jezus” śmiało w życie idź.

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.
52.

O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA
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78.

OCZYŚĆ SERCE ME

Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.
Ref. Zstąp ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me.
Chcę zawsze być święty, Tobie oddany mój Panie.
Chcę zawsze być święty, Tobie,
Śpiewnik
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1 Ref. Jesteś mą miłością, * duszy mej natchnieniem,
Światłem mego świata, * gorącym płomieniem,
Tobie zaufałem, w sercu Cię wybrałem, mój Panie.
2 Ref. Memu Panu będę śpiewał radosną pieśń,
Memu Bogu oddam najwspanialszą cześć.
Przepraszam, że wątpiłem, tak często się myliłem, Panie mój.
Memu Panu będę śpiewał radosną pieśń,
Memu Bogu oddam najwspanialszą cześć,
Ty na mnie wciąż czekałeś, Ty zawsze mnie kochałeś, Panie mój.
III.

Idźmy tam, gdzie słychać ludzi płacz,
Gdzie miłość Twa pokarmem staje się.
Rozdajmy ją jak biały, święty Chleb,
By mogli wstać, podążać, cieszyć się.

75.

53.

54.

O DUCHU TYŚ MIŁOŚCIĄ JEST

55.

JUŻ SIĘ NIE LĘKAJ

KAŻDY DZIEŃ UPEWNIA MNIE

Każdy dzień upewnia mnie, Pan w miłości wierny jest,
Któżby inny mógł jak On wybaczać co dzień.
Boże wiem jak pragnę Cię, często słaby gubię sens,
Jednak Ty podnosisz mnie i nadzieję dajesz mi.

O MATKO MEGO PANA

O Matko mego Pana, przygarnij Twoje dzieci
I ukaż piękno Twego Syna.
Ubrana jesteś w słońce, korona na Twej głowie,
Broń dzieci Twe, ich serca zawsze strzeż.
28

JEZUS ŻYJE (ALLELUJA, ŻYJE JEZUS KRÓL)

Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia,
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi.
Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bóg miłością jest.
Kto nie miłuje, ten nie zna Boga,
Kto trwa w miłości, przebywa w Bogu.
Kto nie miłuje, ten nie zna Boga, Bóg miłością jest.

O Duchu Tyś miłością jest, * a więc przyjdź, przytul mnie.
Chcę byś wypełnił serce me, * a więc przyjdź, przytul mnie.
Ref. Niech Twe światło rozjaśni serce me,
Twoja chwała zagości w życiu mym.
Przybądź dziś, przybądź dziś, * Kocham Cię, kocham Cię.
76.
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Alleluja, żyje Jezus Król!
Śmierć już pokonana, a zwycięstwo Jego jest.
On żyć będzie wiecznie, † Jezus żyje, Jezus żyje.
On jest Alfą i Omegą, † początkiem i końcem On.
Pokonał oścień śmierci, † wolność zwrócił nam.
Baranek ofiarowany, † z martwych powstał, z martwych powstał. (2x)
Żyje Jezus Król!

O CUDA, CUDA

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte,
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie?
2x
Żeś z tronu chwały zszedł,
W mej duszy ciernie.
Ref. Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje,
On jest mój, a ja Jego wyłącznie jedynie.
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie.
75A.

Ref. Jezus mą radością, On mój Pan,
Szczęściem, które wiecznie będzie trwać.
Jeśli nawet kiedyś było źle,
Dzisiaj Jezus Panem moim jest.
Dzisiaj wszystkim sercom tę wiadomość ślę,
Pytającym, szukającym drogi swej,
Jezus Nazarejczyk mapą życia jest,
Moje życie tańcem chwały stało się.
Moje dzisiaj, moje jutro, wczoraj też,
On wypełnia swą miłością aż po brzeg,
Jezus Nazarejczyk przyjacielem mym,
Bo to On daruje nowy życia świt.
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Ref. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał,
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest!

Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie. (2x)
Pełnię miłości, pełnię wolności, pełnię radości mam w Tobie. (2x)
55A.

KIEDY DUCH ŚWIĘTY

72.

Kiedy Duch Święty na nasze ciała zstępuje,
Razem z Maryją uczymy się chwalić Cię Panie,
Razem z Maryją uczymy się chwalić Twe Imię,
Razem z Maryją uczymy się śpiewać Ci miłość.
Ref. Tak jak przed laty, tak jak przed laty,
O Duchu Święty nasz Panie.
Tak jak przed laty, tak jak przed laty,
O Duchu Święty napełnij dziś nas.
Kiedy Duch Święty na nasze ciała zstępuje,
Słychać krzyk wiatru, jak napełnia cały nasz dom;
Języki ognia posyła nad nasze głowy,
By pieśń uwielbienia wyśpiewać Mu dziś z naszych serc.
A w promieniach światła nadchodzi, nadchodzi Maryja,
Jej twarz najpiękniejsza, jak słońce na niebie jaśnieje,
I rzecze z oddali, to Ja jestem Matką Jezusa,
Dziś zstępuję z nieba, by pośród was blisko być.
To Ona przynosi nam hymn uwielbienia Jezusa,
O Matko bolesna, Tyś gwiazdą na niebie dziś jest.
O Duchu Święty, czuwaj, czuwaj nad nami,
Abyśmy godnymi synami stawali się.
56.

2x

NIKT CIĘ NIE KOCHA TAK JAK JA

Tyle czekałem na tę chwilę, * tyle czekałem, byś miłością żył,
Tyle czekałem na twe serce, * tyle czekałem, abyś przyszedł tu.
Wiem dobrze, kim naprawdę byłeś, * twój płacz poruszył serce Me,
Gdy z wielkim bólem Mnie szukałeś, * Ja zawsze byłem tam, gdzie byłeś ty.
Ref. Nikt cię nie kocha tak jak Ja. (2x)
Popatrz na krzyż, * to powinno ci wystarczyć,
Nikt cię nie kocha tak jak Ja.
Nikt cię nie kocha tak jak Ja. (2x)
Popatrz na krzyż, * dobrze wiesz, że ciebie kocham,
Nikt cię nie kocha tak jak Ja.
Wiem dobrze, co chcesz Mi powiedzieć, * tak często słów brakuje ci,
Wiem dobrze, co naprawdę czujesz, * choć bardzo rzadko mówisz o tym Mi.
Byłem przy tobie na twej drodze, * nie opuściłem nigdy w smutku cię,
Tak wiele razy ci pomogłem, * całą Mą przyjaźń dałem ci.
73.

NIOSĘ TOBIE MÓJ GRZECH

Niosę Tobie mój grzech, to co najgorsze jest,
W sercu mym, w duszy mej,
Abyś Ty uleczył mnie jeszcze raz.
74.

KIEDY FALE MÓRZ (SCHOWAJ MNIE)
I.

Schowaj mnie pod skrzydła swe,
Ukryj mnie w silnej dłoni swej. (2x)
Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie.
Panie Królem Tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg. (2x)

II.

Odpocznę dziś w ramionach Twych,
Dusza ma w Tobie będzie trwać. (2x)
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NOWY DZIEŃ
Miłością Twą oddychać Panie chcę,
Z Tobą iść oglądać serca wschód,
Gdzie myśli Twe moimi stają się,
Gdzie nową moc dajesz mi.
Radości czas nadchodzi niczym świt,
Uśmiechasz się, podajesz mi swą dłoń,
Darujesz mi po nocy nowy dzień,
Mówisz mi: wyruszaj, nie bój się.
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Ty jesteś skałą zbawienia,
Jedyną naszą ostoją,
Przychodzimy do Ciebie bo światło,
Ulecz nasze serca zmartwychwstać daj.
Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
Być wiernym w wierze przez życia czas;
Tylko w Tobie cala nasza nadzieja,
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.
Przekażcie światu mój ogień
Pokoju i miłosierdzia,
Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was.
68.

57.
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Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć,
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię Panie (mój).
57A.

NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI PANIE

70.

58.
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59.

NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH

NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
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MARYJO ŚLICZNA PANI

Maryjo śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
Ref. Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był by w miłości żył,
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

Niech Twój Święty Duch // dziś przenika mnie, //
I niech zawsze już // gości w duszy mej. //
Ref. I niech spadnie deszcz // błogosławieństw Twych, //
Ojcze obmyj mnie, // Duchu Święty przyjdź. // (2x)
Duchu Święty przyjdź, // działaj z mocą w nas, //
Duchu Święty przyjdź, // przemień smutku czas. //
71.

ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI

Łaską jesteśmy zbawieni, * z łaski możemy tu stać,
Łaską usprawiedliwieni * i przez Baranka krew.
Wzywasz nas Panie do siebie, * przed Twój w niebie tron,
My łaską obdarzeni * Tobie składamy hołd (Tobie składamy hołd).

NIECH NAS OGARNIE ŁASKA PANIE TWA

Niech nas ogarnie * łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty * niech dotknie nas.

KRÓLOWA UCIECZKI

Jesteś Królową ucieczki, Maryjo, * I najsłodsze serce masz, Maryjo,
Jaśniejąca nam latarnio, Maryjo, * Do zbawienia prowadź nas.
Ref. O słodka Panno Maryjo, * Twa obecność świętem jest,
Cały lud Cię dziś uwielbia, * Ty za nami wstawiaj się.
Ref 2. Już zmiażdżony oskarżyciel, * Krew Baranka zwyciężyła,
Którą Jezus przelał za nas, * Aby grzechy odkupiła.
Blaskiem słońca Tyś odziana, Maryjo, * Księżyc leży Ci u stóp, Maryjo,
Tyś Królową Miłosierdzia, Maryjo, * Serca swoich dzieci skrusz.

Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie,
2x
I naucz mnie życiem dziękować.
69.

KOCHAM CIEBIE JEZU
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Maryjo śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból smutek żal a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie pomóż nam.

2x
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60.

MIŁOŚĆ KTÓRĄ JEST BÓG W NAS

64.

Miłość, którą jest Bóg w nas, * ukaże nam drogę,
Którą mamy kroczyć, * którą mamy kroczyć.
61.

Ty, co mieszkasz w objęciach twego Pana,
Odpoczywasz w Jego cieniu,
Powiedz Panu: „Tyś mą skałą, * mą ucieczką jesteś Ty”.
Ref. On podniesie cię, uniesie cię
Na skrzydłach orła, podtrzyma cię,
Na rosie poranka rozjaśni twą twarz,
Tak jak słońce, w Jego objęciach będziesz żył.

MIŁOŚĆ NAJWIĘKSZA

Miłość największa głęboka prawdziwa,
To miłość Boga mojego Stwórcy.
Nie spotkasz na świecie miłości tak wielkiej,
Jak miłość Jego – Zbawcy mojego.
Ref. Boże miłości, Boże miłości,
Tylko Ty jesteś mym Bogiem.
Nie ma innego Boga (nie ma), tylko Ty (nie ma),
Tylko Ty jesteś miłością mą.
Jego uwielbiam całą mą duszą,
Bo Jezus dał mi swój Boży pokój.
On nas rozumie kocha i strzeże
Od mocy zła co w świecie istnieje.
62.

Z zasadzki myśliwego On wyzwoli cię,
I z głodu, który zabija .
Potem przykryje cię skrzydłami, * On wytchnieniem będzie twym.
Nie będziesz bał się nocnych lęków twych,
I strzały za dnia lecącej,
Ona spadnie u twego boku * i nawet cię nie zrani.
On aniołom swoim wydał rozkaz,
By strzegli pilnie twoich dróg.
Oni uniosą cię na rękach * i nigdy się nie potkniesz.

MIŁOŚĆ TWA

65.

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.
63.

NATCHNIJ MNIE

Natchnij mnie o Duchu Święty, * by moje myśli były święte,
Czuwaj nade mną Duchu Święty, * by to, co czynię było święte.
Kieruj moim sercem o Duchu Święty, * abym kochał to, co święte,
Czuwaj nade mną Duchu Święty, * abym zawsze był święty.

MIŁOŚĆ TWOJA NAD GÓRAMI

66.

Miłość Twoja nad górami, ponad szczyty wznosi się,
Jak to jest, że jesteś, (3x) z nami i w niebie nie brakuje Cię.
Panie jeśli zechcesz, przyjąć mnie takim, jakim jestem,
Jestem gotowy, już dziś.
Jeśli rozkażesz odrzucę wszystko, co nie z Ciebie,
By za Tobą w prawdzie (3x) iść.
Bo z Tobą Panie i przez Ciebie
Wszystko, wszystko dzieje się.
Dalsze życie moje niech w Twoim trwa Imieniu,
Bo Ty mi pozwoliłeś (3x) na nowo narodzić się.
Ty mi pozwoliłeś. (3x)
24

NA SKRZYDŁACH ORŁA

NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

Nic, nie musisz mówić nic,
2x
Odpocznij we Mnie, czuj się bezpiecznie.
Ref. Pozwól kochać się, Miłość pragnie ciebie. (2x)
67.

NIE LĘKAJCIE SIĘ

Ref. Nie lękajcie się, * Ja jestem z wami,
Nie lękajcie się, * Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, * Bóg jest Miłością,
Nie lękajcie się, * trwajcie mocni w wierze.
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