Ojcze z Niebios
1. Ojcze z niebios, Boże Panie,
Tu na ziemię ześlij nam
Twoje święte zmiłowanie,
Tu na ziemię ześlij nam.
2. Boże wielki, my w pokorze
do Twych stóp garniemy się,
Wola Twoja wszystko może,
Ty nad nami zmiłuj się.
3. A przez Syna Twego mękę
Ulżyj ludzkiej doli złej,
Każdą życia skróć udrękę,
Boże wielki, zlituj się.

Abyśmy byli jedno
1. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię Ojcze nasz /2x
Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju,
Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.
2. Zachowaj nas od złego, błagamy Cię Ojcze nasz /2x
Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju,
Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.
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O Panie tyś moim Pasterzem
1. O Panie, Tyś moim pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.
Ref. Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego. (2x)
2. Choć idę przez ciemną dolinę,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie,
W obronie mej stanąć gotowy.
Ref. Pasterzem moim jest Pan...
3. Do stołu swojego zaprasza,
Na oczach mych wrogów to czyni,
Olejkiem mi głowę namaszcza
I kielich napełnia obficie.
Ref. Pasterzem moim jest Pan...
4. Twa łaska i dobroć podążą
W ślad za mną po dzień mój ostatni,
Aż dotrę, o Panie, do domu,
By z Tobą zamieszkać na zawsze.
Ref. Pasterzem moim jest Pan...
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Oczyść serce me
Oczyść serce me, D A h
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. e A
Oczyść serce me, D A h
chcę czystego złota blaskiem lśnić. e A
Zstąp Ogniu, zstąp, D G A
przyjdź, oczyść serce me. D G A
Pragnę być święty, D A
Tobie oddany, Panie. G A
Chcę zawsze być święty, Tobie, D A
mój mistrzu, na zawsze oddany G A
gotów, by służyć Ci. G A D
Oczyść serce me,
obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me,
z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

Będe śpiewał Tobie mocy moja
Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Ty panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę
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Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

GCD
GCD
GCD
GCD

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

GCD
CG
GCD
DCG

Z grobu wstałeś i dziś
nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

GCD
he
CDG

Jezus, Królem naszym jest.
Jezus, Królem naszym jest.
Jezus nasz umiłowany /2x
O wstań Święty Boże nasz,
o wstań i zajaśniej nad nami. /2x
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Wierzę w ciebie Panie
1.Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn
Ref: miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
tam przygarniesz mnie do Siebie.
2.Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg
Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg
Ref: Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie
boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie
nic mnie nie zatrwoży wśród najcięższych burz
bo Ty Panie jesteś ze mną.
3.Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Ref: Tys jest mym ratunkiem gdy zagraża zło
moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń
z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
i nic złego mnie nie spotka.
4.W Tobie Boże Ojcze wiarę swoją mam
w Tobie Synu Boży ufność swoją mam
Ref: Duchu Święty Boże w serce moje wstąp
i miłośći Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb
w duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar
daj mi stać się Bożą rolą
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Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie
Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie
Pieśnią chcę sławić Imię Twe
I z dziękczynieniem sławić Cię. /x2

Miłość jest piękna
Miłość jest piękna, ty dobrze o tym wiesz
Gdy ktoś cię kocha i ty go kochasz też
Miłość jest piękna, to oczywisty fakt
Ona wciąż daje i nigdy nie chce brać.

GheD
GhCD
GeCD
GhCDG

Miłość jest piękna, nic dodać, ująć nic
Ktoś musiał kochać, abyś ty mógł żyć
Abyśmy żyli, ukochał nas nasz Pan Chrystus, co daje i nigdy nie brał sam.

GheD
GhCD
GeCD
GhCDG

Miłość jest piękna, ty dobrze o tym wiesz
Gdy ktoś cię kocha i ty go kochasz też
Miłość jest piękna, to oczywisty fakt
Ona wciąż daje i nigdy nie chce brać.

GheD
GhCD
GeCD
GhCDG
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Ci co Zaufali Panu
Ci co zaufali Panu,
Odzyskują siły,
Otrzymują skrzydła jak orły,
Biegną bez zmęczenia.

Ty tylko mnie poprowadz
1. 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. x2
2. 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 codzień
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. x4

25

Dotknął mnie dziś Pan
Dotknął mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam
z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go,
za to, że trzyma nas ręką Swą.
Więc wszyscy razem chwalmy Go,
za to, że trzyma nas ręką Swą.
Abba Ojcze
Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze
Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
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Wspaniały dawco miłości
Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.
Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
radość i szczęście,
trudy i znoje,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.

Przychodzisz Panie
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych C G E E7
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
a d E7 F G7
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
C G E E7
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.
a d E7 F E7 a
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Przyjdź i rozpal nas
Duchu Święty! Duchu Święty…………………………………… e C a H
1.O przyjdź i rozpal nas
i ulecz nas
miłość nam daj!

2. O przyjdź, napełnij nas
rozraduj nas
miłość nam daj!

3.O przyjdź i utul nas
rozkochaj nas
miłość nam daj!

Błogosławieni Miłosierni!
Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
Ref: Błogosławieni miłosierni,
Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,
Niech to widzi świat.
Ref: Błogosławieni miłosierni,
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź!
Swe troski Panu złóż! I ufaj bo zmartwychwstał Pan
I wciąż żyje, twój Bóg!
Ref: Błogosławieni miłosierni,
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W Lekkim Powiewie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogien,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
Lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą

Święte Imię Jezus
Święte Imię Jezus,/2x
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię. (2x)
Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /2x
Święte Imię Jezus,/2x
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię. (2x)

U Pana Dziś
U Pana dziś zostawiam troski swe,
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.
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Jak ożywczy deszcz
Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.
Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar.
Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy swej,
bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc.

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

Powietrzem moim jest
1. Powietrzem moim jest (2x)
Obecność Twoja święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym (2x)
Twe żywe słowo dałeś mi dziś.
Ref.
Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie me serce chce bić
2. Miłością moją jest (2x)
Umarłeś za mnie na krzyżu
Ref. Bez Ciebie...
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Zamknij usta
Zamknij usta, zapomnij słowa,
które zawsze są jak labirynt.
Popatrz tylko na czerwony płomień
zapalony nad starym ołtarzem.
Usłysz ciszę,w której Bóg się schował
przeźroczysty od wielu stuleci.
I uraduj się ogromem szczęścia
tak zwyczajnie, jak robią to dzieci.
Przegrywka
A na drogę zabierz koniecznie wielki bagaż dziwnego milczenia.
W twym oddechu Bóg może się zmieścić
Jego kroki podpowie Ci ziemia.

Panie mój przychodzę dziś
Panie mój, przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym tronem twym
Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość mą wyznaje Ci
Uwielbiam Ciebie w duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaje Tobie, uświęć je.

Chwała Bogu Ojcu
Chwała Bogu Ojcu
W chwale Jego Syn
Chwała Tobie Duchu
tworzysz jedno w Nim
alleluja Panu,
alleluja alleluja 2x
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Jezus Najwyższe Imię
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.
Tobie Panie zaufałem
Tobie Panie Zaufałem
Moje życie daje
Pod Twoje władanie
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce Me.
Bo cudowna jest miłość twoja
Jedyna, takiej nie może dać nikt inny.
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz,
Nie zabraknie dla nikogo!

Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę x3
to mój Bóg.
Imię pana jest twierdzą,
warowną twierdzą,
skałą shronieniem
i zbawieniem mym!
Nasz Bóg jest potężny
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami i
Z nieba rządzi w mocy
Miłości, mądrości swej
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Memu Bogu
Memu Bogu - Królowi będę śpiewał tę pieśń
Teraz, zawsze, na wieki. Amen
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen

Oto Idę
Oto idę, idę Panie
Usłyszałem głos twój w ciemną noc .
Usłyszałem twe wezwanie,
pójdę wszędzie tylko daj mi moc.

Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia
Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia
Gdzie ciało i krew Pana jest
Wszyscy spragnieni przybądźcie
Nakarmić dusze swe. X2
Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza
Wyciąga przebitą dłoń
Syćmy się ciałem Chrystusa
Bo przez nie nam życie dał On. X2
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Przyjdź jak deszcz
1. Przyjdź jak deszcz ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz na spragniony świat
Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach
Wszystko dziś nowe staje się
Panie, przyjdź i napełnij mnie!
Ref.
Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc
dziś objawi się
pokaż swoją chwałę! x2
2. Przyjdź jak deszcz Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból
Pozwól dziś niech nadzieja kwitnie w nas.
To, co złe zniknie gdzieś
nowy dzień nastaje już
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas
Wszystko dziś nowe staje się
Panie, przyjdź i napełnij mnie!
Ref.
Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc
dziś objawi się
pokaż swoją chwałę! x2
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Z dalekiej Fatimy
1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja! x2
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Ref:
3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku. Ref:
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy. Ref:
5. Skąd jesteś, o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. Ref:
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali". Ref:
7. Za radą Twą, Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę. Ref:
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana. Ref:
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. Ref:
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem. Ref:
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Przybądź Święty

1. Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach
Duchu Miłości przemieniaj nas
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj
Duchu Nadziei umacniaj nas
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen Nią ogarnij nas, Amen 1x
2. Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego
Daj soli smak i światłu blask
Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego
Osłaniaj je, strzeż jego bram.
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen Nią ogarnij nas, Amen 1x
3. Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba
Wszak Dobry ją obiecał nam
Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba
Najświętsze tchnienie wołaj w nas
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen Nią ogarnij nas, Amen 2x

Witaj Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen Nią ogarnij nas, Amen 2x
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Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

Ref:
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen Amen

1.Pan jest moim Pastarzem Nieczego mi nie nie braknie
Pozwala mi leżeć Na zielonych pastwiskach

2. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę,
orzeźwia moją duszę. przez wzgląd na swoją chwałę

3. Kij Twój i laska pasterska, są moją pociechą,
stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów.
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Na Jeziorze wielka burza
Na jeziorze wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest. /2x
On za rękę trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Na jeziorze wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

Zaufaj Panu już dziś
1. Jak się nie bać, powiedz jak kiedy w strachu żyje świat zaufaj Panu już dziś
jak uwierzyć, powiedz mi kiedy już nie wierze w nic zaufaj Panu już dziś
jak mam kochać, powiedz jak kiedy rani mnie mój brat zaufaj Panu już dziś
jak być dobrym, powiedz mi kiedy świat jest taki zły zaufaj Panu już dziś
ref. zaufaj Panu już dziś! zaufaj Panu już dziś! 2x
2. jak mam walczyć, powiedz jak kiedy silnej woli brak zaufaj Panu już dziś
jak pokonać własny grzech kiedy pokus tyle jest zaufaj Panu już dziś
jak się cieszyć, powiedz mi kiedy płyną gorzkie łzy zaufaj Panu już dziś
jak do ładu z sobą dojść kiedy siebie mam już dość zaufaj Panu już dziś
ref. zaufaj Panu już dziś! zaufaj Panu już dziś! 2X
3. jak nie zbłądzić, powiedz mi kiedy nie wiem dokąd iść zaufaj Panu już dziś
jak nadzieję w sercu mieć kiedy wszystko wali się zaufaj Panu już dziś
ref. zaufaj Panu już dziś! zaufaj Panu już dziś! 2X
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Twoja Miłość

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

Nie bój się wypłyń na głębię
Nie bój się, wypłyń na głębię Jest przy tobie Chrystus.
Nie bój się wypłyń na głębię!
Nie bójcie się, albowiem Ja
Jestem z wami przez wszystkie dni,
Aż do skończenia świata.
Pokój mój /2x daję wam
Nie tak jak świat /2x
Daję wam Ja
Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca
Nie bój się /2x
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Nasz Bóg jest Wielki

Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.
Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.
Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? /x2

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.
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Duszo ma Pana Chwal

Ref. Duszo ma Pana chwal
Oddaj Bogu cześć
Świętemu śpiewaj pieśń
Z mocą wywyższaj Go
Duszo ma
Uwielbiam Boże Cię
1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca
Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną
Wiem, będę śpiewać gdy nadejdzie zmrok
Ref. Duszo ma Pana chwal...
2. Bogaty w miłość gniew oddalasz Panie
Twe serce miłe wielbię imię Twe
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni
Wiele powodów by uwielbiać Cię
Ref. Duszo ma Pana chwal...
3. Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę
Nadejdzie czas mego końca tu
Dusza będzie już na zawsze Cię uwielbiać
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń
Ref. Duszo ma Pana chwal...
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Bożą Miłość

1. Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam,
tą miłością coraz bardziej kocham Cię,
w Tobie widzę też
wspaniałośc Króla chwał,
Boża miłość w sercu swym dzisiaj mam.

2. Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam,
sercem swoim tak gorąco służę Ci,
bratu, siostrze chcę
dziś prawdę Twoją dać,
wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam.

3. Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam
i jak dziecko bardzo pragnę cieszyć się,
swego Ducha moc
dziś Jezus daje nam,
dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam.

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. /2x
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
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A Ty mnie nie przestałeś kochać
1. Chciałem życiem Ci wyśpiewać pieśń
Lecz usta me odrętwił znowu grzech
Słabość kruszy moje stopy
Nie idą Twoim śladem
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie
2. Chciałem, aby mogła wiara ma
Wszystko i góry przenosić też
Pewność w moim życiu dajesz
Że sam nigdy nie zostanę
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie
Ref: A Ty mnie nie przestałeś kochać
Chociaż tego wart nie jestem
Chcę Ci Panie radość mego życia dać
Każdym tchnieniem duszy chwalić Cię 2x

3. Chciałem twoją prawą ręka być
Lecz zabrakło mi w mym życiu sił
Znów upadłem, choć tak blisko
Mego szczęścia jestem dzisiaj
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie
Ref: A Ty mnie nie przestałeś kochać... 2x

Wystarczy byś był
Wystarczy byś był - nic więcej
tylko byś był - nic więcej
by Twoje skrzydła otuliły mnie.
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Jesteś Święty

Jesteś święty (Jesteś Święty)

Wszechmogący (Wszechmogący)

Godzien chwały (Godzien chwały) Chwały i czci (Chwały i czci)
Chcę podążać (Che podążać) Wciąż za Tobą (Wciąż za Tobą)
Kochać Ciebie ( Kochać Ciebie) Ze wszystkich sił (Ze wszystkich sił)
Ref.
1 głos
Będę śpiewał i wielbił
mego króla, który godzien jest.
Będę kochał, wywyższał
i w pokłonie oddam chwałę mu.
Tyś pokojem mym to dla Ciebie pragnę żyć.
2 głos
Tyś jest Panów Pan i Królów Król,
zwycięski wódz, wszechmogący Bóg.
Tyś Emmanuel, wielkie Imię Twe
Tyś Zastępów Pan, wszechmogący Duch.
Tyś jest żywy Bóg i łaskawy Pan
Twe Królestwo trwa, Tyś odwieczny Bóg,
Tyś jest Alfa, Omega, miłość i moc
Odkupiciel, Przyjaciel, Mesjasz co zbawił świat.
Tyś pokojem mym, to dla Ciebie pragnę żyć.
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Mario czy już wiesz

Mario czy już wiesz,
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec?
Mario czy ty wiesz,
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy ty wiesz,
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr?
Że dałaś życie temu, kto tobie życie da?
Mario czy ty wiesz,
Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz
Że twój synek ma wybawić nas od złego?
Czy tywiesz ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz?
Ślepemu wzrok,
Głuchemu dźwięk,
Zmarłemu życia dar.
Chromemu krok,
Niememu pieśń,
Przynosi Chrystus Pan.

Mario czy ty wiesz
Kim naprawdę jest maleńki twój bohater?
Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem?
Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma "Jam jest"!
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Jeżeli kochać to na zawsze

Jeżeli mówisz, że to nie wyznanie tylko pusty gest
Zastanów się, czy warto dalej brnąć
Kto o miłości mówi Ci, a podstęp nosi w sercu swym
Okrutnie tak porani Cię
Ref. Jeżeli kochać to na zawsze, miłować to na zawsze
jak ufać to na zawsze i wierzyć to na zawsze już
to winno tylko liczyć się
Jeżeli kochać to na zawsze, miłować to na zawsze
jak ufać to na zawsze i wierzyć to na zawsze już
to winno w życiu liczyć się
Ten kto z pozoru daje Ci nadzieję znów na lepsze dni
Nie wart jest żadnych uczuć Twych
I choć to boli, przecież wiesz, że trzeba czasem przegrać też
By w końcu wygrać w życiu swym

Karmisz mnie do syta
e
DC
a
eH
Karmisz mnie do syta Twą miłością Ojcze
e
D
G
a
e H
Karmisz mnie do syta bym nie ustał w drodze
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Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
REF: Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja!
1. Niech zabrzmi Panu
3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
chwała w niebiosach,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
na wysokościach cześć niech oddadzą,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!
wielbicie Pana, Jego zastępy.
2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne wielbijcie Pana!

4. On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół,
jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała
Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Otwórz me oczy, o Panie
Otwórz me oczy, o Panie, Otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć Ciebie. 2x
Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
gdy śpiewam "święty, święty, święty".
Święty, święty, święty! x2
Chcę widzieć Ciebie.
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Kiedyś Wino i Chleb
REF: Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew.
Możesz wierzyć lub nie, To naprawdę dzieje się. X2
1. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch,
a ja przypomnę, że
w ciszy i przy blasku świec,
cud największy dzieje się.
REF: Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew.
Możesz wierzyć lub nie, To naprawdę dzieje się. X2
2. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak,
a ja przypomnę, że
w ciszy i przy blasku świec,
cud największy dzieje się.
REF: Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew.
Możesz wierzyć lub nie, To naprawdę dzieje się. X2

Oto Ja Poślij Mnie
REF: Oto ja poślij mnie, Dotknij ogniem moich warg.
Powiedz Panie czego chcesz,
A moją rozkoszą będzie być posłusznym.
1. Daj mi Twego Ducha, Abym mógł stać się chlebem,
Abym stał się winem, Abym gasił Twe pragnienie.
REF:
2. Nie chcę Ci już mówić, O moich potrzebach.
Panie Ty wiesz wszystko, Objaw mi Twe pragnienia.
REF:
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Schowaj Mnie
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.
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

Dzięki Ci Panie
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
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Jestem tu by Wielbić
1.Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości
którym roztapiasz mój strach
Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię by stać się Człowiekiem
by rajem stał się mój dom

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2

3. I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż /x2

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2
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Zbawiciel, On porusza góry
Jesteśmy Twymi dziećmi, Potrzebujemy Ciebie
Miłości, która trwa
Dobroci nieskończonej, łaski i nadziei
Na wybawienie
Ref: x2
Zbawiciel, On porusza góry On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

Weź mnie jakim jestem z mym grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me
Ja Tobie się oddaję, Całą moją wiarę
oddaję Tobie
Ref:x2
Zbawiciel, On porusza góry On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć
Chcę być światłem, aby poznał świat – Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz – Jezu x2
Ref:x2
Zbawiciel, On porusza góry On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć
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Będę tańczyć przed Twoim tronem
Ziemia, którą mi dajesz, nie jest, fikcją ni bajką
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.
Ref. x2
Będę tańczyć przed Twoim tronem
i oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.
2. Większy, większy jest we mnie ten, który który umacnia
Żaden Goliat nie może z Nim równać się
Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.
Ref. x2
Będę tańczyć przed Twoim tronem
i oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.
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On Nas nie Zawiedzie
Ref: Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
1. Chodźby z wszystkich stron otoczył nas już wróg
Chodźby w walce czasem brakowało tchu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
I nawet kiedy wszystko straci sens, przypomnijmy sobie trzeci dzień
Gdy świat obróci się przeciwko nam Bóg będzie z nami On pokonał śmierć
Ref: Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
2 część: Podniosę głowę bo wiem
Bóg jest wszechmocny,On może wszystko
Obmyła mnie jego krew
tylko w Jezusie możemy wszystko
Podniosę głowę bo wiem
Bóg jest wszechmocny, On może wszystko
Obmyła mnie jego krew
tylko w Jezusie możemy wszystko
Ref: Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
Miłością jest nasz Bóg, więc nie bój się zaufaj Mu
On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie, On nas nie zawiedzie
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Ześlij Deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz otwórz nam bramy nieba
Ześlij deszcz, ześlij deszcz otwórz nam bramy nieba

Przelewają się przezmnie rzeki Twojej łaski
łaska po łasce fala za falą, łaska po łasce fala za falą, łaska po łasce x2

Ukojenie
1. Tylko w Bogu moje jest zbawienie W nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała W nim pokładam mą nadzieję
2. Ufaj mu kościele w każdym czasie Wylewajcie przed nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie
3. Tylko w Bogu moje jest zbawienie W nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała W nim pokładam mą nadzieję
4. Ufaj mu kościele w każdym czasie Wylewajcie przed nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie
Ref: Sprawiedliwy jest nasz Pan Każdy zbierze to co siał
Kto uwierzy nie zawiedzie się
Przychodzimy przed Twój tron Chcemy widzieć Twoją moc
I doświadczyć Panie łaski Twej

5. Tylko w Bogu moje jest zbawienie W nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała W nim pokładam mą nadzieję
6. Ufaj mu kościele w każdym czasie Wylewajcie przed nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie
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Koronka do Miłosierdzia Bożego

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
Na przeblaganie za grzechy nasze i świata calego./2x

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego./10x

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem./3x
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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.

Ciebie całą duszą pragnę
Ciebie całą duszą pragnę
i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia
w czas posuchy wody łaknie.
Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam. (2x)
2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłość, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.
Ref (2x)
3. Póki tylko istnieć będę,
Pragnę Ciebie chwalić, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia,
Będzie śpiewać Ci z radością.
Ref (2x)
4. Jesteś mym Wspomożycielem,
Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi.
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Pan jest pasterzem moim
1. Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
2. Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
I choćbym doliną ciemną szedł,
Niczego przy Nim już nie zlęknę się.
3. W ślad za mną pójdzie dobroć,
W ślad za mną pójdzie łaska,
Przez mego życia, wszystkie dni,
Zamieszkam w domu Pańskim
A Ty to widzisz
Ref. A Ty to widzisz, i trud, i boleść, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.
Tobie poleca się biedny, Tyś opiekunem sieroty i wdowy.
1. Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże, nie zapominaj o biednych.
Dlaczego gardzi Bogiem występny i mówi w swym sercu: „nie pomści”?
2. Ratuj, o Panie, bo braknie pobożnych, zanikła wierność wśród ludzi.
Wszyscy okłamują swych bliźnich, z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.
3. Skrusz Panie ramię grzesznika złoczyńcy, wypleń wszelką nieprawość.
Aby człowiek, który powstał z ziemi, nie siał już postrachu.
4. Pan jest królem na wieki wieków, znikneli poganie z tej ziemi
Poznałeś, Panie, pragnienie pokornych, i umocniłeś ich serce.
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Witaj święta i poczęta niepokalanie
1.Witaj święta i poczęta niepokalanie,
Maryja, śliczna lilija, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza Jutrzenko!
Witaj święta i poczęta, Niepokalana!
2.Swą pięknością, niewinnością w niebie górujesz.
W dostojeństwie i panieństwie wszystkim celujesz;
W pierwszym, Panno momencie święte Twoje Poczęcie,
Jaśniejące jako słońce, Niepokalana
3. Sam Bóg święty z Ciebie wzięty dla tej przyczyny,
Żeś się stała i została zawsze bez winy.
Tyś przed wieki przejrzana i za Matkę wybrana
Jezusowi Chrystusowi, Niepokalana.
4.My też sławiąc, błogosławiąc, Ciebie prosimy,
Niech czystymi, niewinnymi zawsze będziemy.
Za to życie dajemy i mocno wyznajemy:
Żeś jest święta i poczęta Niepokalana.

Błogosławcie Pana
Ref: Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi Chwalcie Go
i wysławiajcie na wieki!
1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie na ustach moich zawsze Jego chwała
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu niech słyszą pokorni i niech się weselą!
2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi Spójrzcie na
Niego, promieniejcie radością a oblicza wasze nie zaznają wstydu!
3. Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu Pan uwalnia
dusze sług swoich nie dozna kary kto się doń ucieka!
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Witaj Pokarmie
1. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony,Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
Witaj napoju zupełnie gaszącyumysł pragnący
2. Witaj Krynico wszystkiego dobrego,Gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności, niesiesz godności.
3. Witaj z niebiosów manno padająca, Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca:
Wszystko na świecie co jedno smakuje, W tym się najduje.
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego, Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi, Choć nad nim stoi.
5. Witaj jedyna serc ludzkich radości, Witaj strapionych wszelka łaskawości,
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, K tobie wołają.

Jezu w Hostii Utajony
1. Jezu w Hostii utajony, daj mi Serce Twoje daj.
Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj.
2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby krzyż me siły rwał,
Słodkie ziemskie me wygnanie, Byleś mi sam siebie dał.
3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, Panie, dla miłości Twej,
Tylko błagam, tylko proszę: Ty mnie w Sercu zawsze miej.
.4. Tylko smutno sercu memu, Że tak mało kocha Cię,
Chociaż miłosnie ku memu Twoje Serce schyla się.
5. Gdy się zbliży chwila zgonu, Ciałem i Krwią posil mnie.
Koło niebieskiego tronu, Drogi Jezu, posadź mnie!
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