39. (651)Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały
nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża.
Ref.: Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą, na wzór mego Mistrza i Pana.
40.(751) Święta Maryjo -Matko Boża módl się za
nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba i prowadź nas do Nieba. x 2
41.(925)Nawet gdy odszedłem tak daleko,że
zraniłem Twego Syna,Ty szłaś za mną i broniłaś,
Otulałaś, okrywałaś Swoim Płaszczem.
Ref : Totus Tuus, Maryjo - cały Twój, Maryjo,
cała Twoja, o Maryjo…
42.(47) Duchu Święty wołam przyjdź, w sercach
rozpal ogień Swój. Jedno uczyń z naszych serc
- miłość, radość, pokój wlej!
43.(98) Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu
mądrości i rozumu. Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu miłości i mocy.
44.(166) Niech Twój Święty Duch x 2
dziś przeniknie mnie. x2 I niech zawsze już x 2
gości w duszy mej x 2,
I niech spadnie deszcz Błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie Duch Święty przyjdź /x2
2. Duchu Święty przyjdź x2,działaj z mocą w nas x2
Duchu Święty przyjdź x2, przemień smutku czas x2.
45.(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.
/x2
A wszyscy oni mieli wielką łaskę.
46.(484)Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź Duchu
Kościoła! Przyjdź do Oblubienicy!
Przyjdź wołamy Cię!
47.(550)Duchu Święty pouczaj mnie
Duchu Święty poprowadź mnie,Chcę iść za Tobą
Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty.
48.(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. x 4

49.(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! /x2
A a a a…. A a a…

choć nad nim stoi.
5. Witaj Jedyna serc ludzkich radości,
witaj strapionych wszelka łaskawości.
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
- ku Tobie wołają.

50.(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/x2
Imię Twe, Boże mój? O święty, święty jesteś Ty

5. (104) Święty, święty, święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,
Królu wejdź i rozgość się.

51.(48)Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn
umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.
52.(812)Bóg jest tu, Bóg jest tam!
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
Światłem jest, w ciemną noc
i w modlitwie mej - słyszę Jego głos!
Bóg jest tu, dobry jest!
Bóg jest tu, dobry jest
w każdy czas!!!
53.(379) Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia,
wszystko mogę w tym,który kocha mnie.
/x2
On drogą mą, którą kroczyć mam, nadzieją - bez
której nie mogę żyć.
/x 2
On wiarą jest, co uskrzydla mnie - Miłością,
Miłością!
54.(233)Jedyny Pan, Prawdziwy Bóg
Wszystko, co mam – oddaje Mu. On jedynym Panem
jest- Szema Izrael!
55.(197)Bądźmy jedno, aby świat uwierzył,
że Jezus jest jedynym Zbawicielem.
Bądźmy jedno, aby świat uwierzył,
że Ojciec posłał Go.
Alleluja! Wielbimy Ciebie
we wspólnocie braterskiej miłości.
Alleluja! Wielbimy Ciebie
w jedności Ducha.
56.(118)Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca x 2
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia
Amen, amen.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie
Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1. (580) Duchu Święty obiecany nam
przypominaj to, co mówi Pan.
Z Tobą Słowo Boże Żywe staje się,
w moim życiu Duchu - prowadź mnie. /x2
2. Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie,
w drodze życia, gdzie wybrałeś mnie.
Z Tobą…….x2
3. Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz,
żyjącego Pana pośród nas.
Z Tobą… .../x2
2. (538) 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!

3.(704) Panie przyjdź – cały jestem oczekiwaniem.
Panie przyjdź, napełnij Sobą mnie.
4.(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,

6. (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
3. Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością
Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością
Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością
Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłością
4. Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością
Jesteś Nadzieją mą – Bóg jest Miłością
Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością
Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością
5. To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością
To Ty dotykasz mnie – Bóg jest Miłością
To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością
To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością
6. Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest Miłością
Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością
Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością
Czynisz mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest Miłością
7. Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością
Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością
Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością
Miłość cierpliwa jest – Bóg jest Miłością.
8. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest Miłością
Miłość uzdrawia z ran – Bóg jest Miłością
Ona umacnia nas – Bóg jest Miłością
Nadaje życiu sens - Bóg jest Miłością
9. Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością
Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością

Ona jednoczy świat – Bóg jest Miłością
Ona zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością.

7. (327) Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam Siebie

- i my mamy się Nim z ludźmi dzielić. /x2
1. Chleba tego nie zabraknie- rozmnoży się podczas
łamania. Potrzeba tylko rąk naszych i gotowości
dawania.
2. Nikt nie zapala lampy,by potem ją schować pod
korcem. Skoro Bóg nas światłem natchnął
- trzeba z tym światłem iść w drogę.
3. Odrzućmy zwątpienia i trwogę, i choć świat śmieje
się z proroków - musimy świadczyć odważnie w
służbie ludziom i Bogu.
8. (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.
9.(613) Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty
wybrałeś mnie. Pokochałeś tak bardzo, że łaska
przelewa się w sercu mym. W Tobie jestem wybrany,
święty i nieskalany przed Twoim Obliczem, Jezu.
Jesteś błogosławieństwem, Twoja Łaska jest moim
szczęściem. Umiłowany Bóg.
10. (88)Pobłogosław Jezu drogi tym, co Serce Twe
kochają. Niechaj skarb ten cenny, drogi – na wiek
wieków posiadają. x2
2. Za Twe łaski dziękujemy, które Serce Twoje dało.
W dani duszę Ci niesiemy, by nas Serce Twe
kochało. x2
3. Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo
całe. Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój
składa chwałę. X2
11. (449) Najświętsze Serce Boże - poświęcamy Ci:
naszą Ojczyznę, miasta i wioski,
nasze rodziny i nas samych.
/x3
Serce Boże – przyjdź Królestwo Twoje!
*****
12. (56) Jezus Chrystus moim Panem jest,Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie Alleluja.
13. (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!
14.(116) Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że:
Jezus Królem jest! /x3,
Że: Jezus Chrystus Królem królów jest!

15. (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.
16.(227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2

x4

17.(422) Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną
w sercu mam, o Alleluja!
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, że trzyma nas Ręką Swą!
x2
2. Spotkał mnie dziś Pan…...
18.(544) Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był,
będę tańczyć ze wszystkich sił- przed Panem Królem
mym. Jak Miriam grała na bębnie swym,będę klaskać
ze wszystkich sił, przed Panem Królem mym.
Ref.: Pokłońmy się przed Bogiem - oddajmy Jemu
cześć. Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.
2. Jak Judejczycy przed bitwą swą,zawierzmy Panu i
chwalmy Go- pobity będzie wróg. Jak Jozue
wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę cześć
- a wróg ucieknie wnet.
19.(569) Jesteś radością mojego życia,
o–o–o Panie mój. x 2
Ref.: Ty jesteś moim Panem,
x2
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem
mym. 2. Jesteś Miłością mojego życia…
3. Jesteś Królem mojego życia…4. Jesteś Pokojem
mojego życia…5. Jesteś Nadzieją mojego życia…
20. (641) Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
cała ziemia śpiewa, śpiewa! Wielka radość na
Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba! /x2
1.Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień!
x 2
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień !
x 2
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!
21.(43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.
Bo wielkiś Ty!Wielkie dzieła czynisz dziś!
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
22.(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!

W Tobie, nasz Panie...Uwielbiamy Cię, wysławiamy
Cię. Jesteś godzien chwały i czci!

23.(161) Wznoszę ręce me wzwyż Z moich ust
chwała brzmi. Sercem pełnym wdzięczności –
błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę,
błogosławić Cię chcę. Sercem pełnym wdzięczności
– błogosławić Cię chcę.

32.(579.)Tobie Panie - zaufałem,
moje życie daje - pod Twoje władanie. /x 2
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me.
Bo cudowna jest Miłość Twoja,jedyna – takiej nie
może dać nikt inny. Nieskończone Miłosierdzie dla
nas masz - nie zabraknie dla nikogo.

24.(406) Jezus – Królem naszym jest!
Jezus – nasz umiłowany!
/x 2
Daj wielki pokój nam, przyjdź i zamieszkaj z nami!
25.(476) Przytul mnie Jezu – tak mocno do
Siebie, ukryj głęboko – na dnie Twego Serca.
A,a,a - na dnie Twego Serca,A,a,a - na dnie Twego
Serca.
26.(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.

33. (838) Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na
wieki! x 2
Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty.
/x 2
Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być święty!
Jezu ufam Tobie,Jezu ufam Tobie,Jezu ufam Tobiex2
34.(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.

27.(716) Bóg i tylko On, Bóg i tylko On.
Panem moim jest jedynym,
Panem moim jest na wieki. /x2

35.(91)Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił
z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść
je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

28. (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! /x2

36.(117) Jezus jest z nami tu /x4
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,a Jego moc
działa dziś, by uwolnić cię. A jego moc działa dziś,
by zbawić cię. Jezus jest z nami tu.

29.(897) Tobie chwała Jezu, Królu naszych serc,
Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę,
Tobie chwała Jezu, chwała i cześć x2

37.(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.

30.(914) Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój,
tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi,patrzeć w
Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twą, /x2
tak pragnę wielbić Cię.
Ref: Ptaki na niebie, nucą Ci swą pieśń,
ramiona polnych drzew - niosą Twoją cześć. /x 2
A ja śpiewam Ci,pragnę ręce swe do Ciebie wznieść.
2. Tak pragnę poznać Cię…
3. Tak pragnę kochać Cię…
4. Tak pragnę służyć Ci…
31.(40) Przybliżam się do tronu łaski,
by otrzymać Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość Ojca
- gdzie jedyne jest zbawienie. W Tobie, Boży Synu…

38.(42) Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we
mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty
jesteś zstępuje Duch Święty, gdzie Ty jesteś, niebo
staje się. /x2
1.Miriam Tyś jest bramą do nieba- moim niebem
jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
2.Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć…
Pragnę umrzeć, aby żyć.

