43.(47)Duchu Święty wołam przyjdź,
w sercach rozpal ogień Swój. Jedno uczyń z naszych
serc - miłość, radość, pokój wlej!
MARYJA
44.(751) Święta Maryjo - Matko Boża módl się
za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, i prowadź nas do Nieba x 2
45.(925)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…
46.(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. /x2
2.Słuchać Słowa całym sercem, i w Duchu Świętym
je wypełniać. Amen, amen, amen! /x2
47.(625) Maryjo, Matko - Królowo naszych serc,
okryj nas Swym płaszczem, ukryj w Twym Sercu.
Prowadź do Jezusa, wspieraj Twą Miłością.
Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię!

RADOSNE
48. (108) Memu Bogu , Królowi będę śpiewał tę
pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. x 2

1.Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień!
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień !
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!

x 2

5.(104) Święty, święty, święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,
Królu wejdź i rozgość się.

x 2

51.(860) Deszcz Łaski pada dziś:
łap, łap, łap – nie uroń nic.
Bóg kocha Ciebie dziś
i za to nie chce nic.
52.(850) Klaszczmy w dłonie! x 4
1. Tak, tak, tak! Ja potrzebuje Ciebie!
Tak, tak, tak! Będziemy tańczyć w niebie.
2. Prawa nóżka, lewa nóżka
Prosto z serca: buźka!
x2

x2

53.(662) Jestem rybakiem Pana więc zarzucam
sieci swe. Gdy troski mnie przygniatają chlup chlup
ja topię się! Ja topię się, aaa, aaa a! x2
Ref.: Cziru riru riru Cziru riru riru, Cziru riru riru ua!
Cziru riru riru Cziru riru riru, Cziru riru riru ua!
2. Jezus mym Przyjacielem, On ratuje życie me!
Wyciąga do mnie rękę, ja mocno trzymam się!
Trzymam się, aaa, aaaa! Trzymam się, aaa, aaaa!
54.( 569) Jesteś radością mojego życia,
o–o–o Panie mój. x 2
Ref.: Ty jesteś moim Panem,
x2
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem
mym.
2. Jesteś Miłością mojego życia…
3. Jesteś Królem mojego życia…
4. Jesteś Pokojem mojego życia…
5. Jesteś Nadzieją mojego życia…
55. Śpiewaj z całego serca, Śpiewaj Dobremu
Bogu, otwórz serce na Jego Głos !

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1.(606) Duch Święty niech jednoczy nas
bo każdy człowiek to siostra i brat. /x 2
1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha,
by każdy z wiarą mógł Boga posłuchać./x2
2. Otwórzmy serca na Boże dary,
by każdy śpiewał dziś dla Jego chwały./x2
3. Otwórzmy serca na Boże Światło,
by to, co dobre w nas nigdy nie zgasło./x2
2. (538) Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
ja - chcę być jak Ty!
3.(575.)Oto Mesjasz, oto nasz Król,
oto Jezus - przychodzi tu.

4.(115)O Panie,Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew.
x2
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:
56.(595)
Dzisiaj
spojrzał
n
a
mnie
Pan
49. (283) Raduje się dusza ma - wielbi Pana swego.
Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. x2
Będę Ci śpiewał z całej siły. Sławić Cię będę za Twe i ja też spojrzałem na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie 2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. x 2
Pan,
powiedziałem
Mu:
,,
Kocham
Cię!''
dzieła – będę Ci śpiewał z całej siły. Błogosławić
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
będę Twoje Imię - jest miłosierny Pan Zastępów.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. x 2
57.(379) Wszystko mogę w tym, który mnie
Moc Jego Ramienia nad swym ludem - Pan, mój
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
umacnia, wszystko mogę w tym,który kocha mnie.
Zbawca.
4. Tyś nam ukazał drogę, wiodącą na Twój szlak. x2
/x2 On drogą mą, którą kroczyć mam, nadzieją - bez Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu
której nie mogę żyć.
/x 2
50. (641) Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
brak.
On wiarą jest, co uskrzydla mnie - Miłością,
cała ziemia śpiewa, śpiewa! Wielka radość na
Miłością!
Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba! /x2

6. (167) Panie dobry jak chleb bądź uwielbiony od
swego Kościoła. Bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował. 1. Tyś na pustkowiu chleb
rozmnożył Panie byśmy do nieba w drodze nie
ustali.Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali. 2.Ziarna
zbierzemy, odrzucimy chwasty bo łan dojrzewa,
pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie
się ołtarzema Chleb Komunią dla spragnionych
Ciebie. 3.Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi jeśli
spełnimy, co nam przykazałeś.Cóż my bez Ciebie
Panie uczynimy - Tyś naszym Życiem i
Oczekiwaniem. 4.Tyś za nas życie swe na krzyżu
oddał a w znaku chleba z nami pozostałeś. I dla nas
zawsze masz otwarte Serce- bo Ty do końca nas
7.(327) Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam Siebie
- i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.
1. Chleba tego nie zabraknie
- rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.
2. Nikt nie zapala lampy,
by potem ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem natchnął
- trzeba z tym światłem iść w drogę.
3. Odrzućmy zwątpienia i trwogę,
i choć świat śmieje się z proroków
- musimy świadczyć odważnie
w służbie ludziom i Bogu.
8.(892) Nie szukaj, nie pragnij, niczego poza
Panem.
Coda: (bo) Bóg jest Miłością, cóż więcej trzeba nam.
9.(521) 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!

10.( 43) 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.(160) Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich
warg. Powiedz Panie, czego chcesz?
A moją rozkoszą będzie być posłusznym.
1. Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się chlebem,
abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.
2. Nie chce Ci już mówić o moich potrzebach.
Panie, Ty wiesz wszystko objaw mi Twe pragnienia.
********
SERCE JEZUSA
12.(476) Przytul mnie Jezu – tak mocno do
Siebie, ukryj głęboko – na dnie Twego Serca.
A,a,a - na dnie Twego Serca. A,a,a - na dnie
Twego Serca.
13.(21) Panie, spraw by moje serce stało się sercem
Twoim. x2 Bym był cichy i pokorny jak TY,
abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. x2
14.(960) Jezu - Serce Twoje dziś pragnę czcić
- miłość mą wyznawać Ci. Ono wszelkiej chwały
jest godne i czci. Serce Twe – schronieniem mym.
15.(511) Jezu Serce Twoje schronieniem mym,
Panie w Sercu Twoim mój dom.
Umiłował mnie Pan i mogę w Sercu Jego trwać,
umiłował mnie Pan - na wieki.

Tobie, nasz Panie… Uwielbiamy Cię, wysławiamy
Cię. Jesteś godzien chwały i czci! x2

26. (425) Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz! /x3
Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz!

Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę,
Tobie chwała Jezu, chwała i cześć x2

19.(436) Twe Miłosierdzie niech spływa, niech
spływa - tak, jak wiosenny, ciepły deszcz! Twe
Miłosierdzie niech spływa, niech spływa - na mnie!
Hej, ho! Przyjmę Twoją Łaskę! Hej, ho! Miłosierdzie
Twe! Hej, ho! Chcę przed Tobą tańczyć dziś! /x2
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa! x2
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa na
mnie.

27. (881) Sercem kocham Jezusa, sercem kocham
Jezusa, Zawsze będę Go kochał, On pierwszy
ukochał mnie.

35.(422) Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną
w sercu mam, o Alleluja! Z tej radości chcę śpiewać
i klaskać w dłonie swe. Więc wszyscy razem
chwalmy Go
za to, że trzyma nas Ręką Swą!
x2
2. Spotkał mnie dziś Pan I radość ogromną……

20. (939) Pełen miłości, miłosierdzia łaskawości i
świętości- jesteś Ty, Boże mój, Ojcze mój. /x 2
Ref.: Jakże wspaniały jesteś Ty, Boże mój? Jakże
wspaniałe dzieła Twe, Boże mój? Jakże cudowne
Imię Twe, Boże mój?
/x 2
O święty, święty jesteś Ty
UWOLNIENIE / UZDROWIENIE
21. (117) Jezus jest z nami tu /x4
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,a Jego moc
działa dziś, by uwolnić cię. A jego moc działa dziś,
by zbawić cię. Jezus jest z nami tu.
22.(516) Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się
trwożyć. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć
w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie
taką moc.

23.(718) Jezu, Ty masz moc uzdrowić moje ciało.
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.
Jezu, Ty masz moc: wznieść mnie nad chmurami,
16.(949) Błogosławię Panie Serce Twe, błogosławię bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.
Cię. Błogosławię Panie Serce Twe, Przenajświętsze
Serce Jezu Twe.
24.(480) Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy,
17.(971)Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca Miłości, Mądrości Swej.
nasze według Serca Twgo! Ty który pocieszasz serca
strapione, Weź nasze kamienne, a daj nam wcielone.
MIŁOSIERDZIE
18.(40) Przybliżam się do tronu łaski, by otrzymać
Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość Ojca - gdzie
jedyne jest zbawienie. W Tobie, Boży Synu… W

ADORACJA / UWIELBIENIE
25. 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.

28.(46)Tak mi dobrze, że jesteś tu Panie /x 2
Trzymaj mnie mocno dziś.
Zawsze chcę przy Tobie być. /x2
Panie, Panie, Panie mój x2
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie
3. Boża Radość…4. Boży Pokój…5. Boża Łaska
29.(227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go x 2

x4

30.(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! /x2
31.(669) Ojcze – uwielbiamy Cię…..x3
2. Jezu – uwielbiamy Cię…...x3
3. Duchu – uwielbiamy Cię…..x3
32. (376) W moim sercu mieszka Król, a Jego
flagą radość jest, /x 2 ,a Jego flagą radość jest!
Podniosę flagę wysoko, wysoko,
x2
- niech pozna, pozna cały świat, x 2
niech pozna, pozna cały świat.
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą!
x2
Niech pozna, pozna cały świat, x 2
2. …miłość jest!
3. … pokój jest!
4. … szczęście jest!
33.(750) Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,
będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan
stanie z nami twarzą w twarz- spotkamy się w
Nowym Jeruzalem.
2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy
klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan w białych
szatach stawi nas, przed Ojcem swym, przed Adonai.
3. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się,
co dawno już objawił Bóg, więc mocno trwaj, nigdy
nie poddawaj się, nie poddawaj się.
34.(897) Tobie chwała Jezu, Królu naszych serc,

36.(961) Twoja Miłość jest pierwsza, Twoja Miłość
jest większa! Twoja Miłość jest w nas! x 3
Twoja Miłość jest w naszych sercach!
Ref.: Święty, Święty, Święty – jesteś Panie! Święty,
Święty - Święty Pan!
x2
37.(944) Nie chcę w innym miejscu być! x 3
- niż w Miłości Twej, w Miłości Twej!
/x2
Ref.: Więc rozpal ogień w duszy mej
- niech płonie, niech pochłonie mnie! Boże, więcej
Ciebie chcę! x2
38.(955) Tylko Tobie należy się chwała! Tylko
Tobie należy się cześć! Tylko Tobie będziemy się
kłaniać, Jezu!
x4
2. Tylko Tobie należy się chwała! Tylko Tobie
należy się cześć! Tylko Ciebie będziemy uwielbiać,
Jezu! x4
39.(959) Daj zanurzyć się nam w Twej Miłości,
Daj zanurzyć się nam w Obecności Twej.
DUCH ŚWIĘTY
40.(11) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
41.(753)Przyjdź, Duchu przyjdź! I rozpal moje
serce
miłością, i rozpal moje serce Miłością. Duchu Święty
wołam przyjdź! Duchu Święty wołam przyjdź!
42..Ty, który jesteś samą prawdą
Duchu święty bądź uwielbiony
Duchu prawdo odwieczna uświęć nas w prawdzie x2
Daj nam ujrzeć świat taki jakim jest
Daj nam łaskę widzenia w prawdzie siebie samych
Daj nam poznać jak bardzo zostaliśmy obdarowani.

