40. (874) Poruszaj się Duchu Święty w nas!
Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa
x2
Ref.: Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej,
przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz! x 2
A a a a…. A a a…
41. (753) Przyjdź, Duchu przyjdź! I rozpal moje
serce Miłością, i rozpal moje serce Miłością.
Duchu Święty wołam przyjdź! Duchu Święty wołam
przyjdź!

Bo wielkiś Ty! Wielkie dzieła czynisz dziś! Nie
dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
50. (54) Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana na
wieki. Bez końca me usta niech wielbią Go x2
Uwielbiaj Pana za mną i razem wywyższajmy Jego Imię!
51. (59)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!

42. (762) Oblubienica i Duch wołają: " Przyjdź!
a ten kto słyszy, niech powie: "Przyjdź", kto jest
spragniony, niech przyjdzie i pije, niech wody życia 52. (60) Uwielbiam Imię Twoje Panie, wywyższam Cię i
daję Ci hołd. W przedsionku chwały Twej staję, z radością
za darmo zaczerpnie. Alleluja - wielbimy Cię. x 4 śpiewam Ci pieśń.
x2
43. (606) Duch Święty niech jednoczy nas, bo
każdy człowiek to siostra i brat.
x2
1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha, by każdy z
wiarą mógł Boga posłuchać. x2
2. Otwórzmy serca na Boże dary, by każdy śpiewał
dziś dla Jego chwały. x 2
3. Otwórzmy serca na Boże Światło, by to, co dobre
w nas nigdy nie zgasło. x 2
44. (188) Ruah x 6 Nie siłą, nie mocą naszą – lecz
Mocą Ducha Świętego x 2

O Panie Jezu, chcę wyznać, że, ja kocham Ciebie - Ty
zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
dajesz mi siebie, bym na wieki żył.
53. (914) Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak
pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi, patrzeć w Twoją twarz
i rozpoznać łaskę Twą, tak pragnę wielbić Cię. x 2
Ref: Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych
drzew - niosą Twoją cześć. A ja śpiewam Ci, pragnę ręce
swe do Ciebie wznieść x 2
2. Tak pragnę poznać Cię… 3. Tak pragnę kochać Cię…
4. Tak pragnę służyć Ci…

54. (61) Wielbić Imię Pana dziś chcę, wielbić Imię Pana
dziś chcę, wielbić Imię Pana dziś chcę-to mój Bóg. x 2 * 1.
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą. Skałą zbawienia,
45. (645) Maryjo, Matko - Królowo naszych serc,
okryj nas Swym płaszczem, ukryj w Twym Sercu. Prowadź schronieniem mym. x 2
do Jezusa, wspieraj Twą Miłością Kochamy Cię Maryjo,
55. (516) Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać.
kochamy Cię.
Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się trwożyć. Wierzę
Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło.
46. (743) Maryjo pełna wiary, pokory, cichości Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.
słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie. Naucz
mnie takim być cierpliwym, łagodnym. Mamo, oddaję się
56. (579) Tobie Panie - zaufałem, moje życie daje - pod
Tobie pod opiekę.
Twoje władanie. Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me x2
Ref.: Bo cudowna jest Miłość Twoja, jedyna – takiej nie
47. (925) Totus Tuus, Maryjo - cały Twój, Maryjo może dać nikt inny. Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz
cała Twoja, o Maryjo…
1. Nawet gdy odszedłem tak daleko, że zraniłem Twego - nie zabraknie dla nikogo.
Syna, Ty szłaś za mną i broniłaś, otulałaś , okrywałaś
Swoim Płaszczem.
57. (605) On z Miłości zbawił świat, On Miłością darzy cię.
Weź Tę Miłość w swoje ręce,
PIEŚNI UWIELBIENIA
zanieś innym Ją. Powiedz o tym, że to: JEZUS PANEM
48. (16) Święte Imię Jezus x 2
JEST! Na wieki, na wieki… x 2
Jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
58. (379) Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia,
* Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom wszystko mogę w tym, który kocha mnie. x 2 On drogą mą,
innego Imienia - w Nim zbawienie jest. x 2
którą kroczyć mam, nadzieją - bez której nie mogę żyć. x 2
On wiarą jest, co uskrzydla mnie - Miłością, Miłością.

PIEŚNI MARYJNE

49. (43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa
PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. (127) Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi
ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione
serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia
niech popłynie pieśń!
x2
Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!
Jezus, tylko Jezus Panem jest!
x2

dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech
ziemia nasza stanie się ołtarzem a Chleb Komunią dla
spragnionych Ciebie.
3.Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi - jeśli
spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie
Panie uczynimy - Tyś naszym Życiem
i Oczekiwaniem.
4. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał
a w znaku chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze
masz otwarte Serce - bo Ty do końca nas umiłowałeś.

8. (937) Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością
Przez niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością
Przez Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością
Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością
2. Ty Jesteś Bogiem mym – Bóg jest Miłością
Ty Jesteś Stwórcą mym – Bóg jest Miłością
Ty Jesteś Ojcem mym – Bóg jest Miłością
Ty Jesteś Panem mym – Bóg jest Miłością
2. (98) Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu
3. Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością
mądrości i rozumu. Duchu poznania i bojaźni
Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością
Bożej, Duchu miłości i mocy.
Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością
Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłości
4. Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością Jesteś
3. (231) Pozwól mi przyjść do Twej Rzeki,
Nadzieją mą – Bóg jest Miłością
Panie mój. x3
Pozwól mi przyjść, pozwól mi pić, pozwól mi żyć. Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością
2. Pozwól mi pić z Twojej Rzeki, Panie mój…
Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością
3. Pozwól mi żyć u Twej Rzeki, Panie mój…
5. To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością To Ty
dotykasz mnie – Bóg jest Miłością
4 . (817) Otwieram dla Ciebie serce swe.
To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością
Otwieram dla Ciebie serce swe. Ma dusza pragnie To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością
Ciebie wciąż, tak - jak suchy ląd.
6. Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest Miłością.
Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością.
Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością. Czynisz
5. (148) Mój Pan, mocą moją jest,
Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym. x 2
mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest Miłością
Ref: Dla Ciebie otwieram serce me.
x3
7. Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością. Miłość cicha
2. Mój Pan, Królem moim jest - na zawsze i na
jest – Bóg jest Miłością. Miłość wierna jest – Bóg jest
wieki. Amen.
Miłością. Miłość cierpliwa jest – Bóg jest Miłością
8. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest Miłością.
Miłość uzdrawia z ran – Bóg jest Miłością. Ona
6. (515) Przychodzisz Panie mimo drzwi
zamkniętych, Jezu zmartwychwstały ze śladami umacnia nas – Bóg jest Miłością. Nadaje życiu sens męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie Bóg jest Miłością.
nasz i Boże - uzdrów nasze ży-y-cie.
9. Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością
Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością. Ona jednoczy
7. (167) Panie dobry jak chleb bądź uwielbiony świat – Bóg jest Miłością. Ona zwycięża śmierć – Bóg
od swego Kościoła. Bo Tyś do końca nas
jest Miłością.
umiłował, do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie byśmy 9. (37) Panie, Królu mego serca - zapukałeś dzisiaj
do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną
do mnie. Drzwi zastałeś uchylone, wszedłeś.
wędrowców przez ziemię dla tych co dotąd przy I dotykasz mojej duszy, Słowem Swoim mnie
Tobie wytrwali.
umacniasz - Ty uzdrawiasz, mym Lekarzem jesteś.
2.Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan

Ref.: Już nie lękam się niczego. W moim sercu
Miłość Twoja - zagościła już na zawsze, Jezu.
10. (935) Panie mój - wielbię Cię.

*Tylko Ty Królem jesteś mym. Tylko Tobie
pragnę składać hołd. x 2
11. (132) Jest jedno Ciało, jest jeden Pan.
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego Miecz
- w moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.
Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym
narodem, wybranym pokoleniem, by objawiać
Jego cześć. Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem - wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej. x2
RADOSNE i ALLELUJA!

co dawno już objawił Bóg więc mocno trwaj, nigdy
nie poddawaj się, nie poddawaj się.
18. (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! x 2
19.(106) Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi. x 2 *** Alleluja, Alleluja,
Alleluja - chwała i cześć! x2
20. (531) Jezus Chrystus to panów Pan
całej ziemi Król. x 4
Jedyny Pan Władca narodów jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to
Panów Pan! Jezus to Panów Pan! Jezus to Panów Pan!
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

21. (731) Jezus jest Panem, Życiem moim
i Zmartwychwstaniem, więc gram, śpiewam, raduję
się niech Ojciec usłyszy mnie.
13. (116) Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: 2. Jezus jest Panem, Życiem naszym i
Zmartwychwstaniem więc graj, śpiewaj
Jezus Królem jest! x3
i w dłonie klaszcz niech Ojciec usłyszy nas.
Że: Jezus Chrystus Królem królów jest!
12. (630) Alleluja, Jezus Panem moim jest!
Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

14.(72) 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.
2. Jezus zmartwychwstał, niech każdy o tym wie, że
szatan pokonany - Jezus złamał śmierci moc.

22. (56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie - Alleluja.

23. (126) Alleluja, Alleluja, amen, amen, Alleluja!
1. Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest!
x 2 Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem,
Amen, amen, Alleluja!
2.Radujmy się bracia - On naszym Panem jest!
Radujmy się siostry – On naszym Panem jest!
15.(314) Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus! x2
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem,
Ref.: Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.
Amen, amen, Alleluja!
Zmartwychwstał Pan – On Królem jest! x2
3. Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest! x2
Posyła nam Ducha Swego – On naszym Panem,
16. (887) Alleluja! Jezus Panem jest! On
zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas! Alleluja! Amen, amen, Alleluja!
Radujmy się! Uwielbiajmy Pana, który Królem jest! 4. Chrystus do nas powróci – On naszym Panem jest!
On do nas powróci – On naszym Panem jest! On do
nas powróci – On naszym Panem, Amen, amen,
17. (750) Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,
Alleluja!
będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan
stanie z nami twarzą w twarz - spotkamy się w
24. (316)Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja!
Nowym Jeruzalem.
Król królów, Pan panów, chwała. Alleluja! Jezus,
Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy
Książę Pokoju – chwała, Alleluja! Jezus, Książę
klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan w białych
szatach stawi nas przed Ojcem swym, przed Adonaj Pokoju – chwała, Alleluja!
1. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się,
25. (283) Raduje się dusza ma - wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły.

Sławić Cię będę za Twe dzieła – będę Ci śpiewał z
całej siły. Błogosławić będę Twoje Imię - jest
miłosierny Pan Zastępów. Moc Jego Ramienia nad
swym ludem - Pan, mój Zbawca.
26. (547) Cieszę się - Jezus zbawił mnie!
Cieszę się - Jezus zbawił mnie! Cieszę się - Jezus
zbawił mnie! 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!
5. Cieszę się Jezus zmartwychwstał!
6. Cieszę się - Jezus pośród nas!
7. Cieszę się - Jezus żyje w nas!
27. (227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas x 4
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2
28. (431) Napełniamy się radością Pana,
napełniamy się radością Pana.
x2
Napełniamy, napełniamy się radością Pana.
Napełniamy się radością Pana. x 2
2. Napełniamy się miłością… 3. Napełniamy się
nadzieją…4. Napełniamy się pokojem…
5. Napełniamy się zbawieniem...
29. (641) 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! x2
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień ! x2
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!

33. (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.
O MIŁOSIERDZIU
34. (939) Pełen miłości, miłosierdzia - łaskawości
i świętości - jesteś Ty, Boże mój, Ojcze mój. x 2
Ref.: Jakże wspaniały jesteś Ty, Boże mój?
Jakże wspaniałe dzieła Twe, Boże mój?
Jakże cudowne Imię Twe, Boże mój?
x2
O święty, święty jesteś Ty.
35. (10) 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
36. (478) Miłosierdzie Twe – wyśpiewywać chcę.
Ono wielkim Oceanem Łaski Twej. Miłość Twoja jest
– większa niż mój grzech. Uwielbiam Jezu Cię,
uwielbiam Jezu Cię. Uwielbiam Cię.
37. (40) Przybliżam się do tronu łaski, by otrzymać
Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość Ojca - gdzie
jedyne jest zbawienie. W Tobie, Boży Synu…
W Tobie, nasz Panie… Uwielbiamy Cię, wysławiamy
Cię. Jesteś godzien chwały i czci!

38. (436) Twe Miłosierdzie niech spływa, niech
spływa - tak, jak wiosenny, ciepły deszcz! Twe
Miłosierdzie niech spływa, niech spływa - na mnie!
30. (191)Złożyłem w Panu całą nadzieję x 2
Ref.: Hej, ho! Przyjmę Twoją Łaskę! Hej, ho!
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego.
Miłosierdzie Twe! Hej, ho! Chcę przed Tobą
Wydobył mnie z dołu zagłady, wydobył mnie z
tańczyć dziś! x2
kałuży błota. A stopy me postawił na skale i umocnił
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa! x2
moje kroki.
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa na
mnie!
31. (569) Jesteś radością mojego życia,
o–o–o Panie mój. x 2
DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Ref.: Ty jesteś moim Panem,
x2
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem
39.(166) Niech Twój Święty Duch - dziś przeniknie
mym. 2. Jesteś Miłością mojego życia…
mnie. I niech zawsze już - gości w duszy mej.
3. Jesteś Królem mojego życia… 4. Jesteś Pokojem
Ref.: I niech spadnie deszcz - Błogosławieństw
mojego życia… 5. Jesteś Nadzieją mojego życia…
Twych. Ojcze obmyj mnie - Duch Święty przyjdź!
2. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.
32. (595) Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.
spojrzałem na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,
powiedziałem Mu: ,, - Kocham Cię!''

