SPOTKANIE MODLITEWNE MŁODYCH 11-08-2018
EUCHARYSTIA
1. (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
2. (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.
3. 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!
4. (ś.394) Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu.
I opowiadać rano Twoje Miłosierdzie
- a w nocy wierność Twoją
przy dziesięciostrunnej harfie,
i lutni i dźwięcznej cytrze.
5. Wielbić Pana chcę!
Radosną śpiewać pieśń,
Wielbić Pana chcę – On źródłem życia jest.
6. Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Tam gdzie miłość jest i dobroć,
tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg
7. (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
8. (ś.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.
9. (ś. 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.
10. (ś.480) Nasz Bóg jest potężny w mocy swej,
króluje nad nami - dziś
z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej.
11. Raduje się dusz 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!

WSPÓLNOTA MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
12. Duchu Święty wołam przyjdź, Bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym, Rozpal mnie!
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć Swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go.
13.Poruszaj się Duchu święty w nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa,
Przyjdź jak ogień, Przyjdź jak olej,
Przyjdź jak wiatr, Przyjdź jak deszcz,
14. (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.
15. (ś.188) Ruah, Ruah, Ruah
Nie siłą, nie mocą naszą, – lecz mocą Ducha Świętego!
ADORACJA
16. Nic nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie - Czuj sie bezpiecznie,
Ref. Pozwól kochać się, Miłość pragnie Ciebie
17. Schowaj mnie pod skrzydła Swe,
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie Królem Tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg!
2. Odpocznę dziś w ramionach Twych ,
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
18. Imię Jezus, W Nim moja siła życie me
Moja nadzieja piękno zbawienia, Chwała nieba w Tobie jest
To mój Jezus, Cudowny Pan to Królów Król
Zbawiciel świata Wszechmocny Władca, Całe szczęście me to Ty
Ref.: Pokonam góry pokonam morza, Ogień nie spali mnie to wiem
Kiedy Ty jesteś trzymasz za rękę, Miłością chronisz życie me
Pokonam góry pokonam morza, Ogień nie spali mnie to wiem
Kiedy Ty jesteś trzymasz za rękę, Prowadzisz wprost w ramiona Swe
19. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia,
Wszystko mogę w Tym, który kocha mnie /x2
Jezus – On mnie umacnia!
Jezus – On kocha mnie! /x2
UWIELBIENIE
20. 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 /x2 On jest Panem ziemi tej
21. Totus Tuus, Maryjo
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..

22. (ś.56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie,
Alleluja!
23. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2
24. Oto jest dzień /x2 Który dał na pan /x2
weselmy się /x2 i radujmy się nim /x2
Oto jest dzień, który dał nam pan
weselmy się i radujmy się nim
Oto jest dzień /x2 Który dał nam pan.
25. (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.
26. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest,
Panie kocham Cię!
27. (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…
28. (ś.46) Tak mi dobrze, że jesteś tu Panie /x 2
Trzymaj mnie mocno dziś.
Zawsze chcę przy Tobie być /x2
Panie, Panie, Panie mój
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie /x2
3. Boża Radość… Pokój… Łaska
29. Ogarnęła mnie Twa miłość, Królu mój,
Ogarnęła mnie Twa miłość. Oblubieńcze mój.
Kocham Cie, kocham Cie, kocham Cie, x2
30. (ś.227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas,
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go!
31. (ś.80) Jezus, objawione Serce Boga
Najczulsze, zranione - dla mnie.
32. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi Nowe Życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. x2
33. (ś.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!
34. (ś.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.

