ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE DLA MŁODYCH STYCZEŃ 2018
EUCHARYSTIA
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie Dzieciąteczku
na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na
ziemi. /x2
2. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni nie słyszeli, jak żywi.
4.Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię?
5.Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają.
2. Gdy się Chrystus rodzi, I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności, Promienistej brodzi.
Ref: Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują;
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli.
Ref: Bo się narodził Zbawiciel Wszego świata Odkupiciel,
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
3. O niebieskie Duchy I posłowie nieba,
Powiedzcie wyraźnie Co nam czynić trzeba,
Ref: Bo my nic nie rozumiemy, ledwo od strachu żyjemy
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
3. Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. /x2
2. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona
i podać z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić
i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. /x2
3. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka.
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy!
4. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulaj ulubione me pieścidełko.
Ref: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem
usteczki,
3. Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku, Lulajże, wdzięczniuchny
świata kwiateczku.
4. Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko, Lulaj, najśliczniejsze
świata słoneczko.
5. W żłobie leży, któż pobieży, kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu?
Ref: Pastuszkowie przybywajcie Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!
2. My zaś sami z piosneczkami, za wami pośpieszymy,
A tak tego, maleńkiego, niech wszyscy zobaczmy:
Ref: Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany, nam jest dany Emmanuel w niskości!
Ref: Jego tedy przywitajmy, Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!
6. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego /x2
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony /x2
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy /x2
4.Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem /x2

PIEŚNI DO DUCHA ŚW.
7.(ś. 120) Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x 2
Dziś przenikaj nas - tchnieniem mocy Swej,
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
8.(ś. 98) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i
rozumu. Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy.
9. Poruszaj się Duchu Święty w nas, rozpalaj serca
uwielbieniem Jezusa / x 2Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej,
przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz / x2
UWIELBIENIE
10. (ś. 56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie Alleluja.
11. (ś.38) Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi
mnie
12. (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 królujnam.
14.(Ś. 512) O cuda, cuda dzisiaj niepojęte: - Cóż Ci się Jezu
spodobało we mnie? Żeś z tronu chwały zszedł x 2
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.
15. (ś. 718) 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.
16. Wodę zamieniłeś w wino, Ślepi przy Tobie znów widzą.
Któż jest jak Ty, tylko Ty.
2. Blaskiem rozświetlasz ciemności, Człowiek powstaje z
marności. Któż jest, jak Ty, tylko Ty.
Ref. 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.
3. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma,
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam!

17. (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…
18. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię. Jest przy
Tobie Chrystus.
19. (ś. 74) 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! /x2
20. Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki x2
Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty
Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być święty x2
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie x2
21. (ś.579) Tobie Panie - zaufałem, moje życie daje pod Twoje władanie. Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce
me. /x2
Bo cudowna jest Miłość Twoja,
jedyna – takiej nie może dać nikt inny.
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz
- nie zabraknie dla nikogo.
22. (439) Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją
pieśń.
Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją pieśń. Teraz
wiem - jesteś blisko mnie. Teraz wiem - jesteś tu. Teraz
wiem - jesteś blisko mnie. Nie lękam się, Twój Duch
pociesza mnie.
23. (ś. 613) Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty wybrałeś
mnie
Pokochałeś tak bardzo, że łaska przelewa się w sercu
mym.
1. W Tobie jestem wybrany, święty i nieskalany
przed Twoim Obliczem, Jezu. Jesteś błogosławieństwem,
Twoja Łaska jest moim szczęściem. Umiłowany Bóg.
24. Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach
Duchu Miłości przemieniaj nas
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj
Duchu Nadziei umacniaj nas
REF: 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
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.
3. Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba
Wszak Dobry ją obiecał nam
Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba
Najświętsze tchnienie wołaj w nas
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

