A wszyscy oni mieli wielką łaskę.
41.(550)Duchu Święty pouczaj mnie
Duchu Święty poprowadź mnie,Chcę iść za Tobą
Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty
42. (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
43. (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…
44. (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.
45.(119) Ukaż mi Panie Swą Twarz. Daj mi
usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos
i twarz pełna wdzięku. Ukaż mi Panie Swą Twarz.
46.(20) Łaską jesteśmy zbawieni.- z łaski możemy
tu stać. Łaską usprawiedliwieni...i przez Baranka
Krew. Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w
Niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy
hołd.
47.(72) Jezus zwyciężył to wykonał 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.
Jezus zmartwychwstał, niech każdy o tym wie,
że szatan pokonany - Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem…
48. (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!!!
49. (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!
50. (767) Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją
ani bajką. Wolność, którą mam w Tobie - jest
prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą
ustąpić, bo wiara góry przenosi - a ja wierzę Tobie.
(Ja wierzę Tobie!)
Ref.: Będę tańczyć przed Twoim Tronem i oddam
Tobie chwałę, i nic już nie zamknie mi ust. (Nie, nie,
nie, nie…)Żaden mur i żadna ściana,
x2
największa nawet tama - już nie, nie zatrzyma mnie
już.
2. Większy, większy jest we mnie, Ten, który mnie
umacnia. Żaden Goliat nie może z Nim
równać się. (z Nim równać się!)
51.(548) Jezu – jesteś Królem, oddajemy Ci cześć.
Stoisz tu pośród dzieci Twych wielbimy Majestat
Twój.
Ref.: I wielbiąc Ciebie wznosimy Tron!
I wielbiąc Ciebie wznosimy Tron!
/x 2
I wielbiąc Ciebie wznosimy Tron!
Przyjdź Jezu i króluj nam!
52.(520) Oddaję Ci całą chwałę i cześć,
oddaję Ci całe serce swe.
Święty, święty, święty,
wszechmogący Jezu.
/x 2

x2

53.(608) Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego
jak On. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak
On.
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.
Ref. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On.
Nie ma takiego jak ON.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie
Jezusa
PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1.(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.
2.(189) Stwórz we mnie serce czyste, Boże!
I ducha prawego przywróć mi. x 2
Nie odrzucaj mnie od Obecności Twojej, nie odbieraj
mi Twego Ducha. Przywróć we mnie radość z
wybawienia Twego, i ducha prawego przywróć mi.
3.( 631) Oto Jezus nasz Pan, oto Jezus nasz Bóg.
Oto On przychodzi w Mocy Swej.
4.( 124) Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe! /x2
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się. /x2
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas.
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz.
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra do Twych Niebios bram./x2

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. /x2
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas.
Chlebie Żywy, Życiem Swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy Życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. /x2
6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas
– jedną kroplą może obmyć z win i zmaz. /x2
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Niech
pragnienie Serca kiedyś spełni się,
bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł, gdzie
wybranym miejsce przygotował Bóg /x2
5.(51) Mój Pan, mocą moja jest Skałą i
Zbawieniem, On Bogiem mym /x 2
Ref.: Dla Ciebie otwieram serce swe
x3
2. Mój Pan, Królem moim jest, Na zawsze i na wieki.
AMEN /x 2
6.(620) Święty Bóg i Król, Święty Bóg i Król,
Święty Bóg i Król – Bóg i Król!
/x 2
1.Ty przychodzisz w Swej świętości, w Swojej
wielkiej łaskawości - do naszych serc, do naszych
serc. Swoim Ciałem dziś nas karmisz, Swej
świętości nam udzielasz, boś Ty Bóg – jedyny Bóg!
Coda: Emmanuel, Emmanuel /x4
Bóg z nami jest.../x3 ON z nami jest...
Jezus, Jezus…./x4
7.(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. /x2
2. Ty, którego miłuje dusza moja - Wskaż mi, gdzie
pasiesz stada Swe. Ku źródłom Wody Żywej mnie
poprowadź, bym nie błąkał się szukając Cię.
8. (497) Nic nie musisz mówić nic- odpocznij we
mnie, czuj się bezpiecznie. /x2
Pozwól kochać się, Miłość pragnie Ciebie!

9. (673) Jezu, Baranku zraniony moim grzechem
– uwielbiam Cię. Najczulszy Synu Ojca –
błogosławię Cię. Umiłowany Panie – kocham Cię.
10.( 622) Panie my Twoje dzieci wybrane w
Imieniu Twym. Jedno serce i cel nas gromadzi, by
wielbić Cię i śpiewać hymn.
Ref: Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem,
nie musimy się bać. Gdy nadejdą burze my będziemy
trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.
<>< <>< <><
11.(118)Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca x 2
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia
Amen, amen.

18.( 936) Niech cała ziemia, cała ziemia, cała
ziemia - Panu odda cześć!
/x 2
Ref.: Chwalę o poranku, chwalę Cię o zmroku
chwalę Cię, gdy mi przybywa lat. Chwalę Cię w
radościach, chwalę Cię w zmartwieniach,
chwalę całym sercem w każdy czas.
19. (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!
20.( 108) Memu Bogu , Królowi będę śpiewał tę
pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. x 2

12. (40) Przybliżam się do tronu łaski,
by otrzymać Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość Ojca 21.(227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas x 4
- gdzie jedyne jest zbawienie. W Tobie, Boży Synu… - więc uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2
W Tobie, nasz Panie...Uwielbiamy Cię, wysławiamy
Cię. Jesteś godzien chwały i czci!
22.(613) Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty
wybrałeś mnie. Pokochałeś tak bardzo, że łaska
13.(30) Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając
przelewa się w sercu mym. W Tobie jestem wybrany,
cześć. Całym światem jesteś Mi, uwielbiam Twoje
święty i nieskalany przed Twoim Obliczem, Jezu.
Imię, Panie.
Jesteś błogosławieństwem, Twoja Łaska jest moim
szczęściem. Umiłowany Bóg.
14.(38) Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie
braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody
23. (716) Bóg i tylko On, Bóg i tylko On.
spokojne prowadzi mnie.
Panem moim jest jedynym,
Panem moim jest na wieki. /x2
15.(54) Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana
na wieki Bez końca me usta niech wielbią Go /x2
24.(830)Uwielbiam Ciebie, mój Baranku,
Uwielbiaj Pana za mną ,I razem wywyższajmy Jego
błogosławię Imię Twe. Przed Tronem Twoim, mój
Imię!
Baranku- z całym niebem wielbię Cię.
16.(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 /x2
wywyższać Imię Twe!
17.(938) Boża Obecność dziś wypełnia miejsce to
- odczuwamy Jego Łaskę, Jego Moc. Słychać szum
anielskich skrzydeł w krąg, twarze blaskiem chwały
lśnią. Boża Obecność dziś wypełnia miejsce to.

Święty, święty, święty- nasz Pan i Bóg! /x2
25.(126) Alleluja,Alleluja,amen,amen,Alleluja! x 2
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!
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem,
Amen, amen, Alleluja!
3. Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest! x 2
Posyła nam Ducha Swego – On naszym Panem,
Amen, amen, Alleluja!
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, Alleluja!
26.((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.
27.(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.
28.(198) Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego
Jednorodzonego dał - aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął, ale życie wieczne miał !
O, o, o Jezus, Jezus, Jezus
x2
29.(253) Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno - te Słowa mówi ci Pan.
I z taką wiarą rzekłbyś do góry:- Przesuń się, przesuń
się!
x2
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się,
przesunie się. W Imię Jezusa przesunie się, przesunie
się, przesunie się. I chromy stanie na nogi swe, na
nogi swe, na nogi swe. I kto łzy leje otrze je, otrze je,
otrze je. I chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe,
zdrowie swe. I kto jest smutny ucieszy się, ucieszy
się, ucieszy się.
30.(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.
31.(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.
32.(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.
33.(138) Gdy klęczę przed Tobą modlę się i
składam hołd. Weź ten dzień, uczyń go Twym
i we mnie radość (miłość) wznieć.

Ref: Ave Maria, gratia plena,
Dominus, tecum, benedicta tu /x 2
2.Wszystko Tobie ddaję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja – wznieś je przed Pana
tron.
3.Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach
Twych.
34.(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.
35.(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…
36. Cały jestem Twój Maryjo, cały jestem Twój,
Cały jestem Twój Maryjo i wszystko moje Twoje
jest.
1.Niczego się nie boję, bo Ty jesteś i ochraniasz
mnie,Przygotuj mnie do walki ze złym duchem
I zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie
Miłość i Pokój Twego Serca. Pragnienie ratowania
Twoich dzieci i wieczna radość w Niebie.
37. Prowadź mnie, prowadź mnie,
Światło swoją opieką, Prowadź mnie, prowadź mnie,
Czuwaj nade mną.
38. Duchu ogień pal, wypal smutek i żal,
Wypal myśli natrętne, niechciane.
Wypal to, co winno być zapomniane.
39. Ty, który jesteś samą Prawdą, Duchu Święty
bądź uwielbiony. Duchu prawdo odwieczna, uświęć
nas w prawdzie x2
Ref.:Daj nam ujrzeć świat, taki jakim jest, Daj nam
łaskę widzenia w prawdzie siebie samych
/x2
Daj nam poznać, jak bardzo zostaliśmy obdarowani.
40.(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

