Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego Rąk, chwalcie
Go za potężną Jego Moc!
Ref: Wszystko, co żyje – niech chwali Go!
Alleluja! Wszystko, co żyje – niech chwali Go!
Alleluja!
2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu – chwalcie Go!
Chwalcie Go na cytrze i na harfie. Chwalcie Go na
bębnach – chwalcie tańcem, dźwięczcie struny –
niech zaśpiewa flet!
43. 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
44. 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.
45. Cieszę się - Jezus zbawił mnie! x3
Śpiewam chwała, Alleluja - Jezus zbawił mnie!
2.Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie!
3.Chcę powiedzieć wszystkim - Jezus zbawił mnie.
4. Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie!
46. Uwielbiam Ciebie, mój Baranku,
błogosławię Imię Twe. Przed Tronem Twoim, mój
Baranku - z całym niebem wielbię Cię. Święty,
święty, święty - nasz Pan i Bóg!
x2
47. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też
spojrzałem na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
powiedziałem Mu: ,, - Kocham Cię!''
48. Panie, proszę uzdrów nas, okaż miłosierdzie
nam. Niech popłynie Łaska Twa - dotykaj
chorych serc.
49. Chcę wywyższać Imię Twe. Chcę zaśpiewać
Tobie chwałę, Panie dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Ref.: Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu
wstałeś i dziś - nieba Królem jesteś Ty, chcę
wywyższać Imię Twe! x 2
50. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,
będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan

stanie z nami twarzą w twarz - spotkamy się w
Nowym Jeruzalem.
2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy
klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan w białych
szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonai.
3. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się,
co dawno już objawił Bóg, więc mocno trwaj, nigdy
nie poddawaj się, nie poddawaj się.

pozwól mi przyjść do Twej Rzeki, Panie mój.
Pozwól mi przyjść do Twej Rzeki, Panie mój.
Pozwól mi przyjść, pozwól mi pić, pozwól mi żyć.
2. Pozwól mi pić z Twojej Rzeki, Panie mój…
3. Pozwól mi żyć u Twej Rzeki, Panie mój…
5. Mój Pan, mocą moją jest,
Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym.
Ref: Dla Ciebie otwieram serce me.
2. Mój Pan, Królem moim jest
na zawsze i na wieki. Amen.

51. Wielbić Imię Pana dziś chcę, wielbić Imię Pana
dziś chcę, wielbić Imię Pana dziś chcę-to mój Bóg.x2
1. Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą. Skałą
zbawienia, schronieniem mym. x 2
52. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia
śpiewa, śpiewa! Wielka radość na Syjonie, Król
zstępuje z nieba, z nieba! x 2
1. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień! Zobaczy to,
(zobaczy to) każdy z nas. Nadejdzie dzień, nadejdzie
dzień ! Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!
53. 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!
54. Bóg jest tu, Bóg jest tam! Bóg jest w każdym
z nas i w sercu Go mam! Światłem jest, w ciemną
noc i w modlitwie mej - słyszę Jego głos! Bóg jest
tu, dobry jest! Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas!
55. Niech wszyscy ludzie chwalą swego Pana
– chwalą Go, Alleluja! Glory, Alleluja – chwalą Go,
Alleluja! Glory, Alleluja , chwalą Go – Alleluja!
Glory, Alleluja!
56. Napełniamy się radością Pana, napełniamy się
radością Pana.
x2
Napełniamy, napełniamy się radością Pana
Napełniamy się radością Pana.
x2
2. Napełniamy się miłością… 3. Napełniamy się
nadzieją… 4. Napełniamy się pokojem…
5. Napełniamy się zbawieniem.
57. Zaśpiewajcie serca nasze, oto MATKA PANA.
Dziś bierzemy Ją do siebie, oto Matka nasza.
58. Ukaż mi Panie Swą Twarz, daj mi usłyszeć
Twój Głos. Bo słodki jest Twój Głos i Twarz pełna
wdzięku – ukaż mi Panie Swą Twarz.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie
Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. Duchu Święty do nas przyjdź!
Dotknij w sercach naszych ran.
Uzdrów je Miłością Swą,
Pokój w serca nasze wlej. x 2
2. Królu życia do nas przyjdź!
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas.
Łaską Swoją ulecz nas,
Ogień niech zapłonie dziś. x 2
3. Ojcze Stwórco świata przyjdź!
Niech Twój obraz żyje w nas.
Przyjdź i ześlij Ducha nam,
- niech umocni życie w nas. x 2
Coda: Duchu Święty do nas przyjdź! x3
2. Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym,
Duchem płonącą, jak ognisty krzak.
Niechaj liście me nie zwiędną nigdy.
Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać.
Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc.
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą.
Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać.
2. Ty, którego miłuje dusza moja
- Wskaż mi, gdzie pasiesz stada Swe.
Ku źródłom Wody Żywej mnie poprowadź,
bym nie błąkał się szukając Cię.
3. Panie przyjdź – cały jestem oczekiwaniem.
Panie przyjdź, napełnij Sobą mnie.
4. Pozwól mi przyjść do Twej Rzeki, Panie
mój,

x2
x3

6. Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty, blisko
dzień wesela. Zaproszonych gości tłum staje u bram,
które Pan otwiera.
Ref: Jezus, Oblubieńcem naszym jest a Kościół,
Świętą Panną, którą umiłował. Jezus, Oblubieńcem
naszym jest a Kościół - Świętą Panną, którą, zdobył
Swoją Krwią.
2. Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim
zakochany. W dniu wesela znajdzie ich
- wniesie przez próg, przez żywota bramy.
7. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony, Witaj napoju
zupełnie gaszący, Umysł 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 znajduje.
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 - ku Tobie wołają.
8. Święte Imię Jezus /x2
Jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha
uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia gdyż nie dano
nam ludziom innego Imienia - w Nim
zbawienie jest. x 2
9. Nic nie musisz mówić nic - odpocznij we
mnie, czuj się bezpiecznie.
x2
Pozwól kochać się, Miłość pragnie Ciebie!

10. Panie my Twoje dzieci wybrane w Imieniu
Twym. Jedno serce i cel nas gromadzi, by wielbić
Cię i śpiewać hymn.
Ref: Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem, nie
musimy się bać. Gdy nadejdą burze my będziemy
trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.
***
11. Duch Święty niech jednoczy nas,
bo każdy człowiek to siostra i brat. x 2
1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha,
by każdy z wiarą mógł Boga posłuchać.
2. Otwórzmy serca na Boże dary,
by każdy śpiewał dziś dla Jego chwały.
3. Otwórzmy serca na Boże Światło,
by to, co dobre w nas nigdy nie zgasło.
12. 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!
13. 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.
14 . 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.
15. 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
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. Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, króluje nad
nami dziś, z nieba rządzi w mocy, Miłości, Mądrości
Swej.

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień ale
w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

19. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. x 2
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia. Amen,
amen.

27. Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia, wszystko mogę w tym, który kocha
mnie. x 2
On drogą mą, którą kroczyć mam,
nadzieją - bez której nie mogę żyć. On wiarą
jest, co uskrzydla mnie - Miłością, Miłością! x2

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. Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały
nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża
Ref.: Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą - na wzór mego Mistrza i Pana.
24. Chcę przestąpić Jego próg,
z dziękczynieniem w sercu mym. I w przedsionki
Pana wejść - chwaląc Go! Bo kolejny nadszedł dzień,
który dał dla mnie Bóg. Chcę śpiewać Mu, bo Pan
radością mą!
Ref.: Pan radością mą, Pan radością mą. Chcę
śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest. x2
25. On jest moim Bogiem – On i ja! Każdy Mu
odpowie – On i ja! On jest taki Dobry – On i ja!
Świat jest z Nim cudowny! Jezus moim jest
Przyjacielem, moje życie jest z Nim cudowne. Wiem,
że mnie kocha i nie opuści - na Niego zawsze liczyć
mogę.
2. Kiedy mi smutno - kiedy mi źle, kiedy mnie trapią
różne zmartwienia - wtedy do Zbawcy mego
przychodzę, bo On jest Źródłem mego wytchnienia.
26. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Panie. x2

28. Maryjo, Matko - Królowo naszych serc,
okryj nas Swym płaszczem, ukryj w Twym
Sercu. Prowadź do Jezusa, wspieraj Twą
Miłością. Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię!
29. Jezus zwyciężył to wykonał się, Szatan
pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest
Panem, o Alleluja! Po wieczne czasy Królem
królów jest!
Ref.: Jezus jest Panem x 4
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
On jest panem ziemi tej.

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.
34. Święta Maryjo - Matko Boża módl się za nami,
za nami grzesznymi. I prowadź nas do Nieba,
i prowadź nas do Nieba. x 2
35. A ja w Panu będę się radować! Będę się weselić
w Bogu Zbawcy mym. x 2
1. Pan Bóg moją siłą, On wprowadzi mnie – na
wyżyny niebieskie.

36. Jezus Chrystus to panów Pan
- całej ziemi Król.
x4
Jedyny Pan Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to
30. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak panów Pan, Jezus to panów Pan! Jezus to panów
On. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak Pan! Alleluja, Alleluja, Alleluja. x 4
On. x2
Patrzę, patrzę ale nie ma nie ma. Szukam, szukam 37. Jezu, Ty masz moc uzdrowić moje ciało.
ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę ale nie ma, nie
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.
ma. Nie ma takiego jak On.
Jezu, Ty masz moc: wznieść mnie nad chmurami
bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.
31. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił
38. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu
z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i
Światło, Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.
oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia
mnie.
39. Będę śpiewał na cześć Pana,
Który Dobrem nasyca mnie. Będę śpiewał na cześć
Pana On nasyca Dobrem życie me. x 2
32. Maryjo pełna wiary, pokory, cichości
- słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś
cierpliwie. Naucz mnie takim być cierpliwym,
40. Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja!
łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę.
Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja!
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!
33. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
zjawienie Maryi ogłasza nam On.
Ref: Ave, ave, ave Maryja! x 2
41. O wychwalajcie Go wszystkie narody
2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień
I wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość
i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki.
3. Dziewica przecudna w koronie dębu - Jej
O Alleluja, alleluja! O Alleluja, Alleluja! x 2
płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy choć
42. Alleluja – chwalcie Pana u świątyni bram!
smutek i troska przebija z twarzy.
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.

