ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE MŁODYCH 09-03-2019
EUCHARYSTIA
1. (ś.357) Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą
Jezus
i powiedział mi: - Nie martw się, Jam przy boku jest twym.
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
i zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł:
Ref.: „Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z Moich dróg,
powiedz, że szukam ich. / x2
2. „Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem
to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć.”
Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus
- wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.
2.Jezu, obiecałeś nam Ducha Swego dar By prowadził nas,
Boże mój! Aby świat rozpalić ogniem Twym Składam w ofierze
życie me!
3. Chlebie Żywy, łamany drzewem Krzyża, uwielbiamy Cię,
uwielbiamy Cię. /x2
2. Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran, uwielbiamy
Cię, uwielbiamy Cię. /x2 3.
3. Baranku Boży, chodzący dolinami serc uwielbiamy Cię,
uwielbiamy Cię. /x2
4.Jezus to nasz Pan, uwielbiajmy Go. /x2
4. Bili Go trzciną i pluli mu w twarz, mówili „prorokuj”
Który to uderzył Ciebie w twarz, A On choroby nasze wziął,
Cierpienia nasze wziął na Krzyż, bym ja mógł żyć byś ty mógł
żyć Czy o tym wiesz?
Ref: Czy mówił ci już kiedyś ktoś, że to Twój i mój grzech przybił
Go, czy o tym wiesz?
5. (ś. 525) Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu że Swego
Syna posłał z niebios Bóg na świat. Aby niewinnie cierpiąc zmarł
za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Ref.: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż Jezus cierpiał za mnie. x
2 2.Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. I z miłości do
nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony, ten kto
wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz
żył.
6. (ś. 514) Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi,
niech Pan błogosławi swój lud.
Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem.
UWIELBIENIE
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.53) Ubi Caritas et Amor Ubi Caritas Deus ibi est Tam gdzie
miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest tam- mieszka Bóg
9.(ś. 98) Spocznij na nas Duchu Pana Duchu mądrości i
rozumu. Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy.

10. (ś. 753.) Przyjdź, Duchu przyjdź! C
I rozpal moje serce Miłością, x 2 F C
Duchu Święty wołam przyjdź! X 2 F G
11. (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!
12. (ś. 2) Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego
Serca Jezusa, Jezusa.
13. 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 .
14. Jego Miłość zakrywa grzech Ona nie pamięta złego
Jego krew - największy dar Dla każdego
Jego Imię - potężna moc Jezus drogą, prawdą, życiem
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel
REF: Bóg w łasce swej do nas zniżył się Pozostawił chwałę
nieba Jezus wycierpiał każdy trud Żebyś żył i już się nie bał
Tylko Tobie należy się chwała Tylko Tobie należy się cześć
Tylko Tobie będziemy się kłaniać Jezu! (4x)
15. Jezu, Baranku, zraniony moim grzechem,
Uwielbiam Cię, Najczulszy Synu Ojca, Błogosławię Cię.
Umiłowany Panie mój, Kocham Cię.
16. (ś. 476) Przytul mnie Jezu – tak mocno do Siebie,
ukryj głęboko – na dnie Twego Serca.
A,a,a - na dnie Twego Serca /x2
17. (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
18. 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
19. Jezu cichy i Serca pokornego, Uczyń serca nasze
według Serca Twego! Ty, który pocieszasz serca strapione,
20.Twoja miłość jest pierwsza Twoja miłość jest większa
Twoja miłość jest w nas Twoja miłość jest w naszych sercach.
Święty, święty, święty - jesteś Panie Święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty - jesteś Panie Święty, święty, święty
Pan.
21. (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
22. (ś. 82) Jezu, weź mnie na ręce, Jezu obmyj mnie
więcej.
Uwielbiam dziś Imię twe. Twoja Krew mnie obmywa,
Twoje Ciało mnie zbawia ,z niewiary oczyszcza serce me

23. (ś.168) Nie bój się – wypłyń na głębię. Jest przy Tobie
Chrystus.
24. 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
25. (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.
26. (ś. 14) Ogarnęła mnie Twa Miłość
Ogarnęła mnie Twa Miłość, Królu mój.
Ogarnęła mnie Twa Miłość, Oblubieńcze mój.
Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. x 2
27. (ś.435) Ta krew z grzechu obmywa nas.
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa nas h
- to jest Baranka Święta Krew.
Jego krew, święta krew Jego krew, święta krew z Golgoty
28. (ś. 21) Panie, spraw by moje serce stało się sercem Twoim.
Bym był cichy i pokorny jak TY,
abym znalazł ukojenie dla duszy mojej.
29. (ś. 80). Jezus, objawione Serce Boga
Najczulsze, zranione - dla mnie.
30. (ś. 391) Jezus, Jezus, Jezus x 2
1. To Jezus, to Jezus – staje pośród nas!
Boży Syn, królów Król – Bóg, Najwyższy Pan.
2. To Jezus, to Jezus – żywy pośród nas!
Wychwalaj Go, wysławiaj Go – oddaj Jemu cześć!
3. To Jezus, to Jezus – Dawca wszelkich łask!
Dziękuj Mu, uwielbij Go – wyśpiewaj chwały pieśń
31. (ś. 437) Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal
Panie Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty, naprawdę Ty
(jedynie Ty).
32. (ś. 442) Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje Serce.
Uwielbiam Święte Rany zadane w krwawej męce.
Uwielbiam Twoją Drogę i z krzyża siedem słów.
Sławię Twoją Miłość, o Zbawco mój
33. (ś.372) Nie ma większej Miłości, gdy ktoś życie swe oddaje
za przyjaciół swoich. Nie ma – nie ma większej miłości
Ref: To mój Pan – życie swe za mnie oddał. To Pan – życie za
mnie dał.
34. (ś.309)Oświeć drogę mą - choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać.
Ciągle czekam na cud
- abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
35. Nie szukaj nie pragnij niczego poza Panem e C D h e
36. Poruszaj się Duchu święty w nas rozpalaj serca
uwielbieniem Jezusa. Przyjdź jak ogień Przyjdź jak olej Przyjdź
jak wiatr Przyjdź jak deszcz

