Śpiewnik na Spotkanie Młodych 09.02.2019r

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

1. Każdy spragniony i słaby dziś, Niech przyjdzie do źródła,
11. Zbawiciel, On porusza góry!
W wodzie zycia zanurzy się,
1. Jesteśmy Twymi dziećmi, Potrzebujemy Ciebie - Miłości, która trwa,
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal,
Dobroci nieskończonej, łaski i nadziei - Na wybawienie.
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan
Ref.: Zbawiciel, On porusza góry,
Ref.: Panie Jezus przyjdź (Duchu Święty przyjdź)
On może wybawić mnie - Może wybawić mnie.
2. Uwielbiam Ciebie mój Baranku, błogosławię Imię Twe.
Na zawsze sprawca odkupienia,
przed Tronem Twoim mój Baranku, z całym Niebem wielbię Cię.
Zmartwychwstał, pokonał śmierć - Jezus pokonał śmierć.
Święty /x2 - nasz Pan i Bóg.
2. Weź mnie jakim jestem,z mym grzechem i mym lękiem
3. Święty Bóg i Król /x3 – Bóg i Król.
Wypełnij życie me
Ty przychodzisz w swej świętości, w swojej wielkiej łaskawości
Ja Tobie się oddaję, Całą moją wiarę - oddaję Tobie.
Do naszych serc /2x
Chcę być światłem, aby poznał świat - Ciebie
Swoim ciałem dziś nas karmisz, swej świętości nam udzielasz,
Wielki Królu, Zbawicielu nasz – Jezu
Boś Ty Bóg, jedyny Bóg.
12. Królów Król, panów Pan, chwała Alleluja! /2x
4. Nie wypowie, nie wypowie Twej Miłości nic /x2
Jezus, Książę Pokoju, chwała Alleluja! /2x
Niezgłębiona wielkość jej, niepojęty jest jej dar!
13. (ś.284) Niechaj Miłość Twa, jak potężna fala
5. Witaj pokarmie w którym niezmierzony
spłynie tu – przez Łaski Twej Zdrój.
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Chryste, dotknij mnie.
Witaj napoju zupełnie gaszący - Umysł pragnący.
14. (ś43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Bo wielkiś Ty! Wielkie dzieła czynisz dziś!
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności - Niesiesz godności.
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
3. Witaj z niebiosów manno padająca
15. Niechaj zstapi Duch Twój i odnowi Ziemię
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Wszystko na świecie co jedno smakuje - W tym się znajduje.
Obmyj mnie i uświęć mnie - Uwielbienia niech popłynie pieśń. (2x)
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Chwała Jezusowi który za mnie życie dał
Drzewo owocu pełne żywiącego
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi - Choć nad nim stoi.
Jezus, tylko Jezus Panem jest!
5. Witaj jedyna serc ludzkich radości
16. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj!
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają - K Tobie wołają.
17. Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją pieśń /2x
6. Mój Jezus Królem królów jest, Mój Jezus władać będzie wciąż.
Teraz wiem jesteś blisko mnie
Królestwo Jego wiecznie trwa,
Teraz wiem jesteś tu
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.
Teraz wiem jesteś blisko mnie
1.On dał mi całkiem nowe życie, uczynił mnie dzieckiem światłości.
Nie lękam się, Twój Duch pociesza mnie
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.
18. Bóg i tylko On - Bóg i tylko On.
2.On wziął na siebie moje winy,On wyrwał mnie z królestwa ciemności.
Panem moim jest jedynym
Choroby wszystkie wziął na siebie i już nie muszę się niczego bać.
Panem moim jest na wieki
7. Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.
19. (ś.107) Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,
On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Swym Duchem napełnij mnie.
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą Twarz
8. (ś704) Panie przyjdź – cały jestem oczekiwaniem.
i w Miłość Twoją wtopić się.
Panie przyjdź, napełnij Sobą mnie.
20. Święta Maryjo Matko Boża
9. (ś.503) Przyjdź i zajmij miejsce swe, na tronie naszych serc,
Módl się za nami, za nami grzesznymi,
Przyjdź i zajmij miejsce swe…
I prowadź nas – do Nieba /x2
Ciebie pragnie,d usza moja -W suchej ziemi, pragnę Cię.
10. Oto Mesjasz, oto nasz Bóg – oto Jezus przychodzi tu!

21. (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
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. Tak mnie skrusz, Tak mnie złam, Tak mnie wypal Panie.
Byś został tylko Ty, Byś został tylko Ty - Jedynie Ty
30. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz,
Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym oświetlasz drogę, Która prosto wiedzie nas,
Tam gdzie źródło Twej miłości, Gdzie radośnie płynie czas.
Ref.: Łandarej-łandaoooo, łandarej-łandao.
31. (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.
32. Menu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń,
Teraz zawsze na wieki, amen!
Alleluja Alleluja Alleluja, amen!
33. Święte Imię Jezus /2x
jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha uwielbiam Cię. /2x
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia, w Nim zbawienie jest. /2x

