ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE MŁODYCH 06-04-2019
1. (ś.342) Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.
-Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
gdy noc się już kończy a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
do ciężko pracujących, konających na pryczach!
2. Dzięki Ci Panie, za Ciało Twe i Krew,
za dary nieskończone, wielbimy Cię
1.Chwalimy Cię wszechmocny, za dary Twe nieskończone,
za Ciało i Twoją Krew.
Przebacz w swojej dobroci, tym, co Ciebie niegodni
- kiedy do Twego stołu się zbliżamy.
3. Gdy srebrników garść, w sakwie dźwięczy ci,
On boleje tym, Jego serce drży
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię, Jesteś gotów Mu obiecywać że:
Ref.: Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
2. Kiedy kogut piał, ty zaparłeś się, Staje serce twe płacz rozsadza cię
Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym,Pójść przeprosić Go i powiedzić że:
3. Gdy na krzyżu był ocet dałeś Mu, Jego szatę tyś w kości wygrał też
Teraz klęcząc gdzieś w synagogi drzwiach
Prosisz: Przebacz mi jam nie godzien jest
4. Wiele jest serc, które czekają na ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
Napełnij serce swoje, tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz, że Bóg – poprowadzi cię do ludzi /x2
5. (ś.339) Zbawienie przyszło przez Krzyż – ogromna to Tajemnica.
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień.
I chodź ze Mną zbawiać świat -kolejny już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.
3. Każde spojrzenie na Krzyż -niech niepokojem zagości,
bo wszystko w życiu to nic -wobec tak wielkiej Miłości.
6. (ś.62) Oto stoję u drzwi i kołaczę. /x2
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną…
7.Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad, W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię Zbawco przez łzy...
Ref: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech
- choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Ja widzę Cię Zbawco mój tam, tak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, by uwolnić mnie z grzechów i win.
8. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
9. 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.
10. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj!
11. (ś.188) Ruah, Ruah, Ruah
Nie siłą, nie mocą naszą, – lecz mocą Ducha Świętego!
12. (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!

ADORACJA
13. Przyjdź i zajmij miejsce Swe,
na tronie naszych serc /x2
Ciebie pragnie dusza moja,
w suchej ziemi – pragnę Cię!
14. 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.
15. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

UWIELBIENIE
16. Jezus mnie kocha, pragnie, leczy
właśnie dziś, tu i teraz.
Chcę Go uwielbiać,
bo jest ze mną właśnie dziś.
1. W Tobie ma nadzieja, w Tobie życie me.
We Mnie możesz wszystko – jeśli chcesz.
Moje nawrócenie – tylko w Tobie jest.
Oczyść moje serce, weź mój grzech.
17. (ś.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.
18. (ś.114) Tylko Ciebie pragnę, Panie mój
Gdy jestem z Tobą - nie cieszy ziemia mnie.
Moje ciało i serce często słabe są
- jednak Boże mój, Tyś jest Opoką mą.
Bóg jest Opoką mą, /x3 i moim działem - na wieki, /x2

19. (ś.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.
20. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia,
Wszystko mogę w Tym, który kocha mnie /x2
Jezus – On mnie umacnia!
Jezus – On kocha mnie! /x2
21. (ś.426) Jezu, jesteś Królem - oddajemy Ci cześć.
Stoisz tu pośród dzieci Twych - wielbimy majestat Twój!
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron, /x3
- przyjdź Jezu i króluj nam.
22. (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
23. Ta krew z grzechu obmywa nas.
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta krew z grzechu obmywa nas - to jest Baranka Święta Krew.
Jego krew, święta krew, Jego krew, święta krew z Golgoty
24. (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. /x2
25. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię.
26. Bóg i tylko On! /x2
Panem moim jest – jedynym,
Panem moim jest – na wieki.
27. Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.
28. (ś.717) 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.
29. (ś.46) Tak mi dobrze, że jesteś tu Panie /x2
Trzymaj mnie mocno dziś,
Zawsze chcę przy Tobie być /x2
Panie, Panie, Panie mój
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie /x2
3. Boża Radość… Pokój… Łaska
30. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2

