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EUCHARYSTIA
1. (ś.838) Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki! /x2
Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty.
/x2
Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być święty!
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie!
2. Panie przyjdź cały jestem oczekiwaniem ,
Panie przyjdź napełnij Sobą mnie....
3. (ś.719) Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż. /x2
1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi. /x2
2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa /x2
4. (ś.483) 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.
2. Odpocznę dziś w ramionach Twych.
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
5. (ś.73) Nie zabraknie mi nigdy chleba,
nie zabraknie mi nigdy wody.
Bo Ty Jezu jesteś chlebem z Nieba,
Jezu jesteś - Źródłem mym.
6. (ś.516) 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.
7. Wielbić Pana chcę,
radosną śpiewać pieśń,
Wielbić Pana chcę - On źródłem życia jest.
8. (ś.480) Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami - dziś
z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej.
9. (ś.194) Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce.
Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię,
byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Ref: Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być.
O, pozwól Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć.
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła,
bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
i powtórzysz Jej z radością słowa te: Madonno... Ref:

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
10. (ś. 176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Przyjdź i rozpal nas, i utul nas, miłość nam daj! /x2
11. (ś.166) Niech Twój Święty Duch, dziś przeniknie mnie.
I niech zawsze już, gości w duszy mej.
I niech spadnie deszcz - Błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie - Duch Święty przyjdź /x2
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.
12. Poruszaj się, Duchu Święty w nas,
Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa /x2
Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej
Przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz!
13. (ś.127) Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń!
Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! Chwała Temu, który
pierwszy umiłował mnie! Jezus, tylko Jezus Panem jest!
ADORACJA
14. Jezu mój Jezu mój Dziś do Ciebie mówić chcę,
Ty mi dajesz Twojego Ducha, uwielbiam Cię!
15. (ś.62) Oto stoję u drzwi i kołaczę. /x2
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną…
16. Nic nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie, Czuj się bezpiecznie /x2
Pozwól kochać się,
Miłość pragnie Ciebie.
17. Jak łania pragnie wody ze strumieni ,
moja dusza pragnie Cię,
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
zawsze chce uwielbiać Cię,
Ref.: Tylko Ty jesteś mocą mą,
Twoja wola wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
zawsze chce uwielbiać Cię
18. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2
UWIELBIENIE
19. (ś.774) W cieniu Twoich Rąk - ukryj proszę mnie,
gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź Światłem bądź nadziei dniem.
Wszystkim o czym śnie - głosem w sercu mym,
jak ręka, która trzyma mnie
nad brzegiem nocy brzegiem dni,
bądź jak skrzydła dwa - kiedy braknie sił.
Ref.: Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie,
tak bardzo chcę - w Ramionach skryć się Twych.

20. (ś.56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie - Alleluja.
21. (ś.645) Maryjo Matko, Królowo naszych serc
Okryj nas swoim płaszczem, ukryj w Twym sercu
Prowadź do Jezusa, wspieraj swą miłością
Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię /x2
22. Oto jest dzień /x2 Który dał na pan /x2
weselmy się /x2 i radujmy się nim /x2
Oto jest dzień, który dał nam pan
weselmy się i radujmy się nim
Oto jest dzień /x2 Który dał nam pan.
23. (ś.426) Jezu, jesteś Królem - oddajemy Ci cześć.
Stoisz tu pośród dzieci Twych - wielbimy majestat Twój!
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron, /x3
- przyjdź Jezu i króluj nam.
24. (ś.61) Wielbić Imię Pana dziś chcę! /x3 To mój Bóg!
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,
skałą zbawienia, schronieniem mym!
25. (ś.605) 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…
26. (ś.119) Ukaż mi Panie Swą Twarz.
Daj mi usłyszeć Twój głos,
bo słodki jest Twój głos
i twarz pełna wdzięku.
Ukaż mi Panie Swą Twarz.
27. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię
28. (ś.227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas,
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go
29. (ś.80) Jezus, objawione Serce Boga
Najczulsze, zranione - dla mnie.
30. (ś.717) 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.
31. (ś.128) 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,
uwielbiam w prawdzie Cię,
życie me oddaję Tobie, uświęć je.
32. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam,
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!

