ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – S POTKANIE MŁODYCH 08-06-2019
1. Przyjdź i zajmij miejsce Swe,
na tronie naszych serc /x2
Ciebie pragnie dusza moja,
w suchej ziemi – pragnę Cię!
2. Panie przemień wino w Krew a chleb w Ciało Swe,
abym mógł przyjąć Cię.
Rozprosz mroki w duszy mej obecnością Swą,
jesteś wszystkim w sercu mym
Ref. Jezu przemień mnie, o to proszę Cię,
w takiego jakim chcesz abym był, ufam Ci /x2
3. (ś.526) Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, Panie na Twoje piękno!
4. (ś.6) Pan jest mocą swojego ludu, Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem - nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.
5. Stoję dziś, moje serce ręce tak wyciągam,
w podziwie, dla Tego, który wszystko oddał,
stoję dziś, moją duszę Panie Tobie składam – ja, chcę być jak Ty!
6. (ś.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.
7. (ś.23) Pan blisko jest, oczekuj Go,
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
8. Powietrzem moim jest /x2
Obecność Twoja, święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe słowo, dane mi dziś.
Ref.: Bez Ciebie, nie mogę już żyć,
Dla Ciebie, me serce chce bić.
9. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać.
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać.
Ale miłość Moja, miłość Moja
nigdy nie odstąpi od ciebie!
Ale miłość Moja, miłość Moja
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.
Twój Stworzyciel!
Mówi Pan – twój Zbawiciel!
Mówi Pan - Twój Stworzyciel!
Mówi Pan – twój Zbawiciel!
10. Menu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń,
Teraz zawsze na wieki, amen!

Alleluja Alleluja Alleluja, amen!

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
11. Poruszaj się, Duchu Święty w nas,
Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa /x2
Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej

Przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz!
12. (ś.188) Ruah, Ruah, Ruah
Nie siłą, nie mocą naszą, – lecz mocą Ducha Świętego!
13. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj!
14. 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.

ADORACJA
15. (ś.526) Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, Panie na Twoje piękno!
16. Znad oceanów do mnie wołasz, Gdzie każdy krok niepewny jest
Ty jesteś tam gdzie niewiadoma, Tam znajdę grunt dla wiary mej
Ref.: I będę wzywać Imię Twe,
I ponad fale patrzeć chcę, Gdy burzą się
Dla duszy pokój w Tobie jest,
Gdzie pójdziesz Ty - Ja pójdę też.
2. Mój strach utonie w Twojej łasce, Bo ręka Twa prowadzi mnie
I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, Wiem teraz też nie zawiedziesz mnie
SOLO:
Duchu prowadź mnie, Gdzie wiara nie ma granic
Daj mi chodzić nad wodami, Gdziekolwiek mnie zabierzesz
Prowadź głębiej niż, Pójść mogą moje stopy
Moja wiara się umocni, W Twej obecności Boże
17. Nie chcę w innym miejscu być /x3
Niż w miłości twej, niż w miłości twej
Ref.: Więc rozpal ogień w duszy mej
Który mnie pochłonie, porwie mnie,
Boże więcej Ciebie chce!

UWIELBIENIE
18. (ś.817) Otwieram dla Ciebie serce swe /x2
Ma dusza pragnie Ciebie wciąż, tak - jak suchy ląd
19. Uwielbiam Ciebie mój Baranku,
błogosławię Imię Twe
przed Tronem Twoim mój Baranku,
z całym Niebem wielbię Cię
Święty /2x - nasz Pan i Bóg.

20. Uwielbiam imię Twoje Panie,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd,
W przedsionku chwały Twej staję, Z radością śpiewam Ci pieśń.
Ref.:O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
21. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia,
Wszystko mogę w Tym, który kocha mnie /x2
Jezus – On mnie umacnia!
Jezus – On kocha mnie! /x2
22. 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
23. (ś.751) Święta Maryjo - Matko Boża
módl się za nami, za nami grzesznymi.
I prowadź nas do Nieba, /x2
24. (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
25. 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!
26. (ś.44) Jezus, mą Miłością jest,
Jezus moją Miłością jest – Panie kocham Cię.
27. Bóg i tylko On! /x2
Panem moim jest – jedynym, Panem moim jest – na wieki.
28. 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.
29. (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.
30. (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
31. (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

