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EUCHARYSTIA
1. To Jej piękne oblicze Wkroczyło wnet w moje życie
Matka Boga Żywego Podała mi Swoją dłoń. Moje stęsknione serce
Czuło w głębi jej ręce Jak zostawiły ziarno, które rośnie do dziś.
REf. Dzięki Ci Maryjo za miłość Twą. Dzięki Matko Moja za światłość
Twą Dzięki Matko Moja...
2. Piękna świata Królowo Dziewico Najpokorniejsza
Przybytku Ducha Świętego Wskaż mi drogę do nieba
Tyś jest dobrocią samą. Panno nad pannami. W Swej miłości matczynej.
Proszę módl się za nami
2.(ś.292) Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król!
Oto Zbawiciel mój! - a Imię Jego Jezus! / x 2
Ref: Tęsknię za Tobą Panie! Wiem, że przyjdziesz niebawem.
Z głębi serca dziś wołam - MARANA THA! / x 2
3. (ś.485) Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony, Witaj napoju zupełnie gasząc
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, choć nad nim stoi.
5. Witaj Jedyna serc ludzkich radości, witaj strapionych wszelka
łaskawości. Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają ku Tobie wołają
4, (ś.299) Czekam na Ciebie, Dobry Boże, Przyjdź do nas Panie,
pośpiesz się! Niechaj mi łaska Twa pomoże - chcę czystym sercem
przyjąć Cię.
Ref: Przyjdź do mnie Panie, mój Dobry Boże! Przyjdź i nie spóźniaj się!
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską Swoją. Przyjdź i nie spóźniaj się!
2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam
- karmisz nas Panie Swoim Ciałem. Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
Ref: Przyjdź do nas Panie, nasz Dobry Boże…
5. (ś. 681)Panie przyjdź do mego serca, z łaską swoją przyjdź...
Panie przyjdź do mego serca, bardzo potrzebuję Cię...
6. (ś.510) Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
do naszych serc, do naszych dni. / x2
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
bo nadszedł czas by cały świat - poznał Cię.
Tyś Królem jest - wołamy przyjdź ! / 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.298) Przyjdę do was w Moim Duchu
i rozraduję wasze serca.
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. 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
13. (ś. 751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi. I prowadź nas do Nieba,
i prowadź nas do Nieba. x 2
14. (ś. 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.
15. (ś.521) Ref: Bóg jest tak blisko nas, Bóg jest tak blisko nas Bóg
jest tak blisko nas. Bóg jest w nas.
1. Ty jesteś Darem dla nas od Ojca,
Tyś jest Miłością co przyszła do nas.
Ty nas przyszedłeś wykupić z grzechu, Emmanuel!
16. 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.
17. (ś. 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.
18. (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!
19. Nie szukaj nie pragnij niczego poza Panem e C D h e
20. (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.

21. (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
22. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię. Jest przy Tobie
Chrystus.
23. 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
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
On wiarą jest, co uskrzydla mnie
- Miłością, Miłością!
25.Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
Spotkamy się w nowym Jeruzalem /x2
1. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się
Co dawno już objawił Bóg Więc mocno trwaj,
Nigdy nie poddawaj się Nie poddawaj się.
Będziemy tańczyć będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas
Przed Ojcem Swym przed Adonai \x2
26.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! W każdy czas!
27.Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa!
Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba! x 2 1.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień! Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z
nas. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień! Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały
świat!
28.(ś.29) Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana
chcę, On źródłem życia jest.
29..Panie pragnę Ci dziękować. Panie pragnę modlić się.
Panie pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.
30.(ś.149) 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. x 2
31. (ś394). 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.

