ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE 14-04-2018
EUCHARYSTIA
1. (ś. 137) Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę żył
- Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią: wejdź! Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!
1.Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. Z grobu powstał
dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś
błogosławić. Jezus - mój Pan i Bóg. On przyszedł, aby nas zbawić.
2.Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom. Pan moja moc i
pieśń – podtrzymał, gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż
może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.
3. Odrzucony Pan – stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał
mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień
jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska
wzniesiona.
2. (ś. 809) Panie przemień wino w Krew a chleb w Ciało Swe,
abym mógł przyjąć Cię. Rozprosz mroki w duszy mej Obecnością
Swą, jesteś wszystkim w sercu mym.
Ref.: Jezu przemień mnie, o to proszę Cię, w takiego jakim chcesz
abym był, ufam Ci. x2
3. (ś. 295) Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,
Nie mam sił, by przed Tobą, Panie stać.
Ref: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron
- Manną z Nieba nakarm duszę mą. x 2
2. Pomaż maścią leczącą oczy me.
Spraw, by język mój też przemówić chciał.
3. W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że Ty czuwasz i strzeżesz w każdy czas.
4. Tobie chcę ofiarować życie me.
Moje serce w ofierze Jezu weź.
5. Chcę przekreślić, co było we mnie złe
- jak Mateusz przemienić życie swe.
4. (ś. 513) 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.
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. Jezus zwyciężył to wykonało się, Szatan pokonany, Jezus
złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest! Jezus jest Panem x4
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem On jest panem ziemi tej.
Alleluja / x6

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. (ś. 753.) Przyjdź, Duchu przyjdź! C
I rozpal moje serce Miłością, x 2 F C
Duchu Święty wołam przyjdź! X 2 F G
10. (ś. 47) Duchu Święty wołam przyjdź,
w sercach rozpal ogień Swój.
Jedno uczyń z naszych serc
- miłość, radość, pokój wlej!
11. 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
UWIELBIENIE
12. (ś. 56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie Alleluja.
13. (ś.38) Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na
niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie
14. Jezus jest Panem Życiem moim i zmartwychwstaniem
Więc gram, śpiewam, raduję się Niech Ojciec usłyszy mnie.
Jezus jest Panem Życiem naszym i zmartwychwstaniem
Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz Niech Ojciec usłyszy nas.
15. (ś.443) Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń - błogosławię Imię
Twe! Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci - Tyś mój Bóg, mój
Król! Tylko Ty nadajesz życiu sens! Tylko Ty przywracasz ślepym
wzrok! Tylko Ty dajesz pokój mi! Tylko Ty przy mnie jesteś wciąż Tyś mój Bóg, mój Król!
16. (ś. 148) Mój Pan, mocą moją jest, Skałą i Zbawieniem, On
Bogiem mym. x 2 Ref: Dla Ciebie otwieram serce me. x 3
2. Mój Pan, Królem moim jest na zawsze i na wieki. Amen.

17. (ś.608) Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On.
Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On.
1. Patrzę, patrzę ale nie ma nie ma. Szukam, szukam ale nie ma, nie ma.
Krążę, krążę ale nie ma, nie ma. Nie ma takiego jak On.
18. (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.
19. (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.
20. (ś. 379) 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. x 2 On wiarą jest, co uskrzydla mnie Miłością, Miłością!
21. (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…
22. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię. Jest przy Tobie Chrystus.
23. (ś.191) Złożyłem w Panu całą nadzieję x 2 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.
24. (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.
25. (ś. 830) Uwielbiam Ciebie, mój Baranku, błogosławię Imię Twe.
Przed Tronem Twoim, mój Baranku - z całym niebem wielbię Cię
Święty, święty, święty - nasz Pan i Bóg! x 2
26. (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
27. 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
28. (ś. 227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas x 4 fis - więc uwielbij
Go, więc uwielbij Go x 2
29. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan /x4 On żyje
Zmartwychwstał Jezusa, nasz Pan. / x2
30. (ś. 367) Jeden Duch (jeden Duch) i jedno Serce ożywiały
wszystkich wierzących. Żaden nie (żaden nie) nazywał swoim tego, co
posiadał. Apostołowie z wielką mocą mówili o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa A wszyscy oni mieli wielką łaskę.

