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EUCHARYSTIA
1. Każdy spragniony i słaby dziś ,
Niech przyjdzie do źródła
W strumieniu życia zanurzy się,
Ból i cierpienie niech odejdą w dal,
W morzu Jego miłości serca uleczy dzisiaj Pan
Panie Jezus przyjdź,
Duchu Święty przyjdź.
2. (ś.17) Ofiaruję Tobie, Panie mój
całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz...Tyś Miłością mą - jedyną jest.
2. Ty w ofierze swojej, Panie mój,
cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki.
Miłość Twoja niech uwalnia mnie,
Tyś Miłością mą jedyną jest
3. Tyś jest Bóg wywyższamy Cię,
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię,
Tyś nasz odwieczny Ojciec,
Twe stworzenie wielbi Cię /2x
Amen.
4. (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
5. Jezu mój Jezu mój
Dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dajesz Twojego Ducha,
uwielbiam Cię!
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.62) Oto stoję u drzwi i kołaczę. /x2
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną…
8. (ś.480) Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami - dziś
z nieba rządzi w mocy,
miłości mądrości swej.
9. (ś.61) Wielbić Imię Pana dziś chcę! /x3 To mój Bóg!
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,
skałą zbawienia, schronieniem mym!

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
10. (ś. 2) Duchu Miłości
wylewaj się na nas
z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.
11. (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.
12. (ś.753.) Przyjdź, Duchu przyjdź!
I rozpal moje serce Miłością,
i rozpal moje serce Miłością.
Duchu Święty wołam przyjdź!
Duchu Święty wołam przyjdź!
13. (ś.127) Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń!
Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!
Jezus, tylko Jezus Panem jest!
ADORACJA
14. Przyjdź i zajmij miejsce swe
na tronie naszych serc
Przyjdź i zajmij miejsce swe
Ciebie pragnie dusza moja
W suchej ziemi pragnę Cię
15. Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Wszechmocny
Który był i jest, i przyjdzie znów
Oddajmy Mu cześć, pokłońmy się Mu
16. Nic nie musisz mówić nic,
Odpocznij we mnie - Czuj sie bezpiecznie,
Ref. Pozwól kochać się, Miłość pragnie Ciebie
17. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2
UWIELBIENIE
18. 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!

19. (ś.56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie - Alleluja.
20. (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
21. 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.
22. (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.
23. (ś.645) Maryjo Matko, Królowo naszych serc
Okryj nas swoim płaszczem, ukryj w Twym sercu
Prowadź do Jezusa, wspieraj swą miłością
Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię /x2
24. (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…
25. 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
26. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię
27. (ś.227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas,
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go
28. (ś.80) Jezus, objawione Serce Boga
Najczulsze, zranione - dla mnie.
29. (ś.717) 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. (ś.579) Tobie Panie - zaufałem,
moje życie daje - pod Twoje władanie. /x2
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.

