Śpiewnik na Spotkanie Młodych, 12.01.2019r
1. W żłobie leży, któż pobieży, Kolędować małemu,
Jezusowi Chrystusowi, Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.
2. My zaś sami z piosneczkami, Za wami pospieszymy,
A tak tego maleńkiego, Niech wszyscy zobaczymy,
Jak ubogo narodzony, Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.
3. Naprzód tedy, niechaj wszędy, Zabrzmi świat z wesołości,
Że posłany jest nam dany, Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy, Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!
2. Gdy się Chrystus rodzi, I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności, Promienistych brodzi.
Ref.: Aniołowie się radują, Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy, Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem, Czym prędzej pobiegli,
Ref.: Bo się narodził Zbawiciel, Wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
3. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, } 2x
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.}BIS 2x
2.Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewiczu, } 2x
Li li li li laj, niebieski Dziedzicu!}BIS 2x
3.Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie
Li li li li laj mój wonny kwiateczku,} 2x
Li li li li laj w ubogim żłóbeczku } BIS 2x
4. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, Lulaj ulubione me pieścidełko.
Ref.: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki., Lulajże, Jezuniu...
3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, wdzięczniuchny, świata kwiateczku., Lulajże, Jezuniu...
5. Nie było miejsca dla Ciebie, W Betlejem ,w żadnej gospodzie
i narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Ref.: Nie było miejsca,choć zszedłeś, jako Zbawiciel na ziemie,
by wyrwać z czarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię
2. Nie było miejsca,choć chciałeś, ludzkość przytulić do łona,
i podać z krzyża grzesznikom, zbawcze,skrwawione ramiona.
Ref.: Nie było miejsca, choć zszedłeś, ogień miłości zapalić,
i przez swą mękę najdroższą świat, od zagłady ocalić.
3. Gdy liszki mają swe jamy, i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żłóbeczka.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Ref.: A dzisiaj czemu wśród ludzi, tyle łez, jęków ,katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie, w niejednej człowieczej duszy!
6. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego, x2
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony, x2
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy, x2
7. (ś704) Panie przyjdź – cały jestem oczekiwaniem.
Panie przyjdź, napełnij Sobą mnie.
8. (ś762) 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
9. (ś.503) Przyjdź i zajmij miejsce swe, na tronie naszych serc,
Przyjdź i zajmij miejsce swe…
Ciebie pragnie,d usza moja -W suchej ziemi, pragnę Cię.
10. (ś43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.
Bo wielkiś Ty! Wielkie dzieła czynisz dziś!
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
11. (ś414) Przychodzimy Panie dziś do Ciebie,
by spoglądać w Twoją Twarz.
Coraz mocniej chcemy kochać Ciebie
przed Twym tronem z pieśnią stać.
Niechaj nasz śpiew wysławia Imię Twe - Tyś Królem królów na wieki!
Królestwo Twe niech zajaśnieje w nas!- Ty nami rządź, boś Ty Pan!
Alleluja – Tyś Król! Panów – Pan! Imię Twe wielkie jest!
Ty przemieniaj nas! Obdarz mocą Swą! Uczyń jedno w nas!
Przyjdź Królestwo Twe!
12. (ś191) Złożyłem w Panu całą nadzieję /x2
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady, wydobył mnie z kałuży błota.
stopy me postawił na skale i umocnił moje kroki.
13. (ś.284) Niechaj Miłość Twa, jak potężna fala
spłynie tu – przez Łaski Twej Zdrój.
Chryste, dotknij mnie.
14. (ś.80) Jezus, objawione Serce Boga,
Najczulsze, zranione - dla mnie.
15.(ś.188) 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.
16. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj!

17. Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją pieśń /2x
Teraz wiem jesteś blisko mnie
Teraz wiem jesteś tu
Teraz wiem jesteś blisko mnie
Nie lękam się, Twój Duch pociesza mnie
18. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię
Jest przy Tobie Chrystus.
19. (ś.107) Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,
Swym Duchem napełnij mnie.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą Twarz
i w Miłość Twoją wtopić się.
20. (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.
21. (ś.194) Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce.
Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię,
byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Ref: Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być.
O, pozwól Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć.
22. (ś.14) Ogarnęła mnie Twa miłość, Królu mój,
Ogarnęła mnie Twa miłość. Oblubieńcze mój.
Kocham Cie, kocham Cie, kocham Cie, x2
23. (ś.118) Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca /2x
Zanurz mnie w wodzie jego miłosierdzia. Amen, amen.
24. 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!
25. (ś.394) Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu.
I opowiadać rano Twoje Miłosierdzie
a w nocy wierność Twoją a przy dziesięciostrunnej harfie,
i lutni, i dźwięcznej cytrze
26. Ruah, Ruah, Ruah
Nie siłą, nie mocą naszą,
– lecz mocą Ducha Świętego!
27. Oddaję Ci całą chwałę i cześć, Oddaję Ci całe serce swe
Święty, święty, święty wszechmogący Jezu / x2
28. (ś.817) Otwieram dla Ciebie serce swe /x2
Ma dusza pragnie Ciebie wciąż, tak - jak suchy ląd
29. (ś274) Ukaż mi Panie Swą Twarz, daj mi usłyszeć Twój Głos.
Bo słodki jest Twój Głos D fis i Twarz pełna wdzięku
– ukaż mi Panie Swą Twarz.

