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EUCHARYSTIA
1. 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
2. (ś. 5) Ref.: Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam
Jego Słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie: Racz wysłuchać
Panie prośby mej! Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. Usłysz
modły i błagania.
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie – któż przed gniewem
Twoim ostoi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy
kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego
Słowu. Tęskniej czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne
straże.
4.Tęskniej niż jutrzenki nocne straże niechaj Pana czeka Boży
Lud bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie.
3. (ś.53) Ubi Caritas et Amor Ubi Caritas Deus ibi est Tam
gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest tam- mieszka
Bóg
4. (ś.123) Jak łania pragnie wody ze strumieni - moja
dusza pragnie Cię. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze
chcę - uwielbiać Cię. Tylko Ty jesteś mocą mą Twoja wola wolą mą. Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię.
5.(ś.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.
6. (ś. 519) Maryjo - Matko mojego wezwania, chcę i pragnę
- idąc za Twym Słowem: czynić wszystko co powie mi Jezus,
miłować Jego wolę, a wszystko inne ze względu na Niego
samego. Ref: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się.
Nikt nie wie dokąd pójdą za Wolą Twą.
2.Słuchać Słowa całym sercem, i w Duchu Świętym je
wypełniać. Amen, amen, amen! /x2

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.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
11. Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me! Rozpal ducha i
we mnie się módl! Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz
Panie jak modlić się /x2 Przenikasz i znasz Panie mnie, wiesz
dobrze, co powiedzieć chcę miłujesz i prowadzisz mnie wspieraj
łaską w słabości mej !
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. (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!
15. (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.
16. 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.
17. (ś.173) Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych
spraw - prowadź nas jasna drogą, prowadź nas jasną drogą aż
do niebieskich bram. x 2
18. (ś.201) Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze Panie nasz, Boże
nasz! Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich
nas! Światłem Twym rozświetlasz drogę która prosto wiedzie nas:
tam, gdzie Źródło Twej Miłości, gdzie radośnie płynie czas.
19. (ś. 227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas/ x4 - więc
uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2
20. (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.

21. (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.
22.(ś.487) Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce,
chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie! x 2 Wywyższonego
widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku twej chwały Wylej swą siłę i
moc: gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty! Święty, Święty, Święty!
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie!
23. (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.
24. (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!
25. (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…
26. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię. Jest przy Tobie
Chrystus.
27. (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.
28. (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.
29. (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
30. (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
31. 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
32. Oddaję Ci moje serce Oddaję Ci moje życie Oddaje Ci mą
nadzieję Przyjdź, Panie zamieszkaj we mnie /x2
O Panie mój, uwielbiam Cię Ty jesteś moim życiem Przyjaciel mój
- potężny Bóg Jezus Pan i Król
33, (ś.4) Nie bój się , nie lękaj się Bóg sam wystarczy, Bóg
sam wystarczy. Zostań tu, i ze mną się módl – razem czuwajmy,
razem czuwajmy.
34. Nie szukaj nie pragnij niczego poza Panem e C D h e

