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EUCHARYSTIA
1. (ś.342) Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.
-Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
gdy noc się już kończy a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
do ciężko pracujących, konających na pryczach!
2. (ś.678) Powietrzem moim jest /x2
Obecność Twoja, święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe słowo, dane mi dziś.
Ref.: Bez Ciebie, nie mogę już żyć, Dla Ciebie, me serce chce bić.
3. Gdy srebrników garść, w sakwie dźwięczy ci,
On boleje tym, Jego serce drży
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię, Jesteś gotów Mu obiecywać że:
Ref.: Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
2. Kiedy kogut piał, ty zaparłeś się, Staje serce twe płacz rozsadza cię
Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym,
Pójść przeprosić Go i powiedzieć że:
3. Gdy na krzyżu był ocet dałeś Mu, Jego szatę tyś w kości wygrał też
Teraz klęcząc gdzieś w synagogi drzwiach
Prosisz: Przebacz mi jam nie godzien jest
4. (ś.799) Chlebie Żywy, łamany drzewem Krzyża, uwielbiamy Cię /x2
2. Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran, uwielbiamy Cię /x2
3. Baranku Boży, chodzący dolinami serc, uwielbiamy Cię /x2
4. Jezus to nasz Pan, uwielbiajmy Go. /x2
5. (ś.339) Zbawienie przyszło przez Krzyż – ogromna to Tajemnica.
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień.
I chodź ze Mną zbawiać świat -kolejny już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.
3. Każde spojrzenie na Krzyż -niech niepokojem zagości,
bo wszystko w życiu to nic -wobec tak wielkiej Miłości.
6. Jezu mój Jezu mój Dziś do Ciebie mówić chcę,
Ty mi dajesz Twojego Ducha - uwielbiam Cię
7. (ś.485) 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. (ś.480) Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, Króluje nad nami dziś z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej.

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
9. (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.
10. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj!
11. (ś.188) Ruah, Ruah, Ruah
Nie siłą, nie mocą naszą, – lecz mocą Ducha Świętego!
12. (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
13. (ś.188) Duchu Święty wołam przyjdź,
Bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym - Rozpal mnie!
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
14. (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…
15. Ześlij deszcz, ześlij deszcz, otwórz nam bramy do Nieba,
Przelewają się przeze mnie rzeki,
Twojej łaski łaska po łasce fala za falą.
16. Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię,
przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.
Nie chcę się chować lecz w Tobie skryć.
w cieniu Twym Panie, chce iść.
Święty Potężny jesteś Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce - nie dzięki nam samym.

UWIELBIENIE
17. Tak mnie skrusz , Tak mnie złam, Tak mnie wypal Panie,
Byś został tylko Ty, Byś został tylko Ty, Jedynie Ty...
18. (ś.114) Tylko Ciebie pragnę, Panie mój
Gdy jestem z Tobą - nie cieszy ziemia mnie.
Moje ciało i serce często słabe są
- jednak Boże mój, Tyś jest Opoką mą.
Bóg jest Opoką mą, x3 i moim działem na wieki, x2 / na wieki.

19. (ś.8) Przyjaciela mam co pociesza mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg. /x2
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. /x2
20. (ś.113) W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie!
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie!
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie – nawiedzasz dusze mą.
21. (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.
22. (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
23. (ś.605) On z Miłości zbawił świat,
On Miłością darzy cie.
Weź Tę Miłość w swoje ręce, zanieś innym Ją.
Powiedz o tym, że to: JEZUS PANEM JEST!
Na wieki, na wieki…
24. (ś.37) Panie, Królu mego serca, zapukałeś dzisiaj do mnie.
Drzwi zastałeś uchylone, wszedłeś
I dotykasz mojej duszy, Słowem Swoim mnie umacniasz
Ty uzdrawiasz, mym lekarzem jesteś.
Ref.: Już nie lękam się niczego. W moim sercu Miłość Twoja
zagościła już na zawsze, Jezu.
25. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię
26. (ś.227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas,
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go
27. (ś.80) Jezus, objawione Serce Boga
Najczulsze, zranione - dla mnie.
28. (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.
29. (ś.762) Oblubienica i Duch wołają: " Przyjdź! "
a ten kto słyszy, niech powie: "Przyjdź",
kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije,
Niech wody życia za darmo zaczerpnie.
Alleluja - wielbimy Cię. /x4
30. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2

