On mi Nowe Życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

x2

49. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też spojrzałem
na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
powiedziałem Mu: ,, - Kocham Cię!''

39. Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś! x 4
40. Święty, święty, święty, święty, święty Pan.
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź
i rozgość się.
41. Jezus Chrystus to panów Pan całej ziemi Król
Jedyny Pan Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia,
bo Jezus to Panów Pan, Jezus to Panów Pan! Jezus
to Panów Pan! Alleluja,Alleluja,Alleluja.x4
42. Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas x 4
więc uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2
43. Tak mi dobrze, że jesteś tu Panie /x 2
Trzymaj mnie mocno dziś. Zawsze chcę przy Tobie
być Panie, Panie, Panie mój
x2
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie /x 2
3. Boża Radość… Pokój… Łaska…
44. Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych
spraw - prowadź nas jasna drogą, prowadź nas
jasną drogą aż do niebieskich bram.
x2
45. Panie, proszę uzdrów nas, okaż miłosierdzie
nam. Niech popłynie Łaska Twa
- dotykaj chorych serc (miejsc).
46. On z Miłości zbawił świat, On Miłością darzy
cię. Weź Tę Miłość w swoje ręce, zanieś innym Ją.
Powiedz o tym, że to: JEZUS PANEM JEST! Na
wieki, na wieki… x 2
47. Tobie Panie – zaufałem, moje życie daje - pod
Twoje władanie. x 2
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.
48. Nie lękaj się mój sługo, bo Ja ciebie
wykupiłem, wezwałem cię po imieniu – tyś jest
Moim, na zawsze. Gdy pójdziesz przez wody – Ja
tam będę z Tobą, gdy pójdziesz przez rzeki – nie
zatopią ciebie.

50. Radość, radość, radość, radość.
Radość mają Ci, których Panem jest Bóg. x2 2.
Miłość... 3. Pokój... 4. Szczęście..5. Wiarę....
6. Wszystko...
51. Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy. x2
Albowiem łaska Jego można jest nad nami
a wierność Pańska trwa na wieki. x2
52. Mój Pan, mocą moją jest,
Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym. x 2
Ref: Dla Ciebie otwieram serce me.
x3
2. Mój Pan, Królem moim jest na zawsze i na wieki.
Amen.
53. Jezu, Ty masz moc uzdrowić moje ciało.
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.
Jezu, Ty masz moc: wznieść mnie nad chmurami,
bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.
54. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
55. Dzięki Ci składamy o Panie, Panie nasz x2
Ufam Ci mój Jezu, Panie kocham Cię. Ufam Ci mój
Jezu, Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię!
56. Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi. Alleluja, Alleluja, Alleluja,
chwała i cześć! x2
57. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja. x2
58. Maryjo pełna wiary, pokory, cichości słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie.
Naucz mnie takim być cierpliwym,
łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę.
59. Święta Maryjo - Matko Boża módl się za nami,
za nami grzesznymi. I prowadź nas do Nieba, i
prowadź nas do Nieba.
x2

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa
PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. Duchu Święty powiej wiatrem i z mocą na
nas zstąp. Bądź Miłością w naszych sercach
- Życiem wypełnij nas!
Ref: Daj nowe oczy, ześlij Swój ogień i jedność
z Tobą daj! x 2
2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu! Powiej
mocą, ożyw nas! Bądź Wolnością w naszych
sercach - Życiem wypełnij nas!
2. Stwórz we mnie serce czyste, Boże!
I ducha prawego przywróć mi. x 2
Nie odrzucaj mnie od Obecności Twojej,
nie odbieraj mi Twego Ducha.
Przywróć we mnie radość z wybawienia Twego,
i ducha prawego przywróć mi.
3. Chrystus Pan karmi nas, Swoim świętym
Ciałem - chwalmy Go na wieki!
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę
jedynego, bo w Nim samym odnajduję
wszelką radość życia mego.
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej
dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On
Najwyższy - On sam jeden zawsze Święty.
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy
ludzie mogli zwać błogosławioną.
4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny
- wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu
wierny.
5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość
serc uniża - każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża

4. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi prosi, byś był
Światłem - byś na drodze do Królestwa
wzmacniał serca Swoim Ciałem. Zostań, zostań
wśród nas, o Panie.
1. Chlebie Życia - Tyś sam jest naszą siłą
i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. Jeśli siły na
tym szlaku w nas osłabną - Ręka Twoja niech
obdarza wciąż nadzieją
2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości
- Twój Głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, bo uczysz,
żeśmy braćmi w pyle drogi. Jeśli krzywdy niszczą
światło Twej Miłości
- z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.
5. O niewysłowione szczęście zajaśniało,
gdy Słowo wcielone Serce Swe nam dało.
Ref. Cud Boskiej Miłości - o duszo ludzka głoś.
Ku wiecznej światłości
- dźwięki twej pieśni wznoś. x 2
2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy:
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.
3. Miłość świat ten cały w niebo przemieniła,
gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.
4. O anielskie chóry, o wybrani Pana,
przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.
5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,
przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.
6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe?
Ach! Milsze dla Niego są łzy grzesznikowe.
7. Bo nie do anioła zwraca słowo swoje,
lecz do ludzi woła: „ Daj mi serce twoje!”
8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy,
w bólu i radości zawsze Je kochajmy.
9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie
szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie.
6. Święty Bóg i Król, Święty Bóg i Król,
Święty Bóg i Król – Bóg i Król!
x2
1.Ty przychodzisz w Swej świętości, w Swojej
wielkiej łaskawości - do naszych serc, do naszych
serc. Swoim Ciałem dziś nas karmisz, Swej
świętości nam udzielasz, boś Ty Bóg – jedyny Bóg.
Coda: Emmanuel… Bóg z nami jest… Jezus
7. Oddaję Ci całą chwałę i cześć, oddaję Ci całe
serce swe. x 2
Święty, święty, święty-wszechmogący Jezu. x2

e
e

8. Póki mego życia Panu śpiewać chcę,
grać memu Bogu, póki życia starczy mi. Niech miła
Ci będzie, Panie moja pieśń, będę radował się w
Panu, Bogu mym.
Ref.: Błogosław duszo moja Pana, Alleluja, Alleluja!
Błogosław duszo moja Pana, Alleluja! x 2
2. Bogu memu ufam, On prowadzi mnie
- jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie mnie.
Głosić chcę, o Panie, Miłosierdzie Twe,
niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.
9. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,

zjawienie Maryi ogłasza nam On.
Ref: Ave, ave, ave Maryja! x 2
2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień
i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz
los.
3. Dziewica przecudna w koronie dębu - Jej
płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy choć
smutek i troska przebija z twarzy.
5. - Skąd jesteś, o Pani - pytają dzieci.
- Ja z Nieba przybywam upomnieć ludzi.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
za grzechy i zbrodnie pokutowali.
7. Za radą Twą Pani przejęci żalem,
błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
przez serce Twe czyste, Niepokalana.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
10. Będę śpiewał na cześć Pana,

Który Dobrem nasyca mnie. Będę śpiewał na
cześć Pana On nasyca Dobrem życie me. x 2
11. Jezu, jesteś Królem - oddajemy Ci cześć. Stoisz
tu pośród dzieci Twych - wielbimy majestat Twój!
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron, i wielbiąc Ciebie
wznosimy tron, i wielbiąc Ciebie wznosimy tron
przyjdź Jezu i króluj nam.
12. Jezus jest z nami tu x4
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię, a Jego moc
działa dziś, by uwolnić cię. A Jego moc działa dziś,
by zbawić cię. Jezus jest z nami tu.

13. Ty, Która jesteś Służebnicą Pańską, Ty,

Którą wybrał spośród niewiast Bóg, Ty, Która
życiem - zaświadczyłaś, że kochasz, wierzysz
i ufasz do końca. Wstawiaj się, wstawiaj się,
wstawiaj się - za nami Matko - wstawiaj się!
14. O piękności niestworzona, kto Ciebie raz
poznał, ten nic innego kochać nie może. Czuję, że
tonę w Tobie, 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 x 3
15. Przybliżam się do tronu łaski, by otrzymać
Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość Ojca - gdzie
jedyne jest zbawienie. W Tobie, Boży Synu…
W Tobie, nasz Panie…
Ref.: Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,
Jesteś godzien chwały i czci! x2
16. Miłosierdzie Twe – wyśpiewywać chcę. Ono
wielkim Oceanem Łaski Twej.
Miłość Twoja jest – większa niż mój grzech.
Uwielbiam Jezu Cię, uwielbiam Jezu Cię.
Uwielbiam Cię.
17. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
trwożyć. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć
w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie
taką moc.
18. Zaśpiewajcie serca nasze, oto MATKA

PANA. Dziś bierzemy Ją do siebie, oto Matka
nasza.
19. Ukaż mi Panie Swą Twarz, daj mi usłyszeć
Twój Głos. Bo słodki jest Twój Głos
i
Twarz pełna wdzięku – ukaż mi Panie Swą Twarz.
20. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, Swym
Duchem- napełnij mnie. Uwielbiam Cię, chcę
widzieć Twoją Świętą Twarz i w Miłość Twoją
wtopić się.
21. Złożyłem w Panu całą nadzieję x2
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady, wydobył mnie z
kałuży błota. A stopy me postawił na skale i umocnił
moje kroki.

22. Jezus, Jezus, Jezus x 2
1. To Jezus, to Jezus – staje pośród nas! Boży
Syn, królów Król – Bóg, Najwyższy Pan.
2. To Jezus, to Jezus – żywy pośród nas!
Wychwalaj Go, wysławiaj Go – oddaj Jemu
cześć!
3. To Jezus, to Jezus – Dawca wszelkich łask!
Dziękuj Mu, uwielbij Go – wyśpiewaj chwały
pieśń.
23. Duchu Święty wołam przyjdź,
w sercach rozpal ogień Swój. Jedno uczyń
z naszych serc - miłość, radość, pokój wlej!
24. Przyjdź, przyjdź! Napełnij nas na nowo!
Przyjdź, przyjdź! Duchu, przyjdź!
25. Przyjdź, Duchu przyjdź! I rozpal moje
serce Miłością, i rozpal moje serce Miłością.
Duchu Święty wołam przyjdź! Duchu Święty
wołam przyjdź!

dziś ze wszystkich sił, dajesz mi siebie, bym na wieki
żył.
31. Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy

i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć
Ciebie! x 2
Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie
w blasku twej chwały. Wylej swą siłę i moc:
gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty! Święty,
Święty, Święty! Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć
Ciebie!
32. Raduje się dusza ma - wielbi Pana swego. Będę
Ci śpiewał z całej siły. Sławić Cię będę za Twe dzieła
- będę Ci śpiewał z całej siły. Błogosławić będę
Twoje Imię - jest miłosierny Pan Zastępów. Moc
Jego Ramienia nad swym ludem - Pan, mój Zbawca.
33. O wychwalajcie Go wszystkie narody
i wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość
nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki.
O Alleluja, alleluja! O Alleluja, Alleluja! x 2

26. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Panie. x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień ale w 34. Chcę przestąpić Jego próg,
z dziękczynieniem w sercu mym. I w przedsionki
lekkim powiewie przychodzisz do mnie. W
Pana wejść - chwaląc Go! Bo kolejny nadszedł dzień,
lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
który dał dla mnie Bóg. Chcę śpiewać Mu, bo Pan
radością mą!
27. Wszystko mogę w tym, który mnie
Ref. Pan radością mą, Pan radością mą
x2
umacnia, wszystko mogę w tym, który kocha
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
mnie. x 2
On drogą mą, którą kroczyć mam, nadzieją - bez
35. Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały
której nie mogę żyć. On wiarą jest, co uskrzydla
nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża. x 2
mnie - Miłością, Miłością!
x2
Ref.: Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą na wzór mego Mistrza i Pana. x2
28. Maryjo, Matko - Królowo naszych serc,
okryj nas Swym płaszczem, ukryj w Twym
36. Wielbić Imię Pana dziś chcę, wielbić Imię Pana
Sercu. Prowadź do Jezusa, wspieraj Twą
dziś chcę, wielbić Imię Pana dziś chcę - to mój Bóg.
Miłością Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię…
1. Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą.
Skałą zbawienia, schronieniem mym.
x2
29. Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust
chwała brzmi. Sercem pełnym wdzięczności –
37. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia
błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę,
śpiewa, śpiewa! Wielka radość na Syjonie, Król
błogosławić Cię chcę. Sercem pełnym
zstępuje z nieba, z nieba! x2
wdzięczności – błogosławić Cię chcę.
1. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień! x2
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas. Nadejdzie
30. Uwielbiam Imię Twoje Panie ! Wywyższam
dzień, nadejdzie dzień !
x2
Cię i daję Ci hołd. W przedsionku chwały Twej
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!
staję, z radością śpiewam Ci pieśń. x 2
Ref.: O Panie Jezu, chcę wyznać, że, ja kocham
Ciebie - Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować 38. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.

