Bądź pozdrowiony Gościu nasz

Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
W radosne progi nasze wejdź!
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc.

1

Bóg nie umarł, Jezus żyje

Bóg nie umarł, Jezus żyje
Bóg nie umarł, Jezus żyje
Bóg nie umarł, Jezus żyje.

daj Mu ręce swe,
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe
daj Mu duszę swą,
On zawsze z nami jest

na pewno.

2

Boża radość jak rzeka

1. Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka ...

4. Boża radość jak rzeka

3

Czy wy wiecie, że jesteśmy Świątynią
1. Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią
Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią
Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią
Świątynią, w której mieszka Święty Duch
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały
Pełni mocy, wdzięczności i chwały
Pełni mocy, wdzięczności i chwały
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

2. Tak my wiemy, że jesteśmy Świątynią
Tak my wiemy, że jesteśmy Świątynią
Tak my wiemy, że jesteśmy Świątynią
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

3. Czy wy wiecie, że jesteście rodziną
Czy wy wiecie, że jesteście rodziną
Czy wy wiecie, że jesteście rodziną
Rodziną, w której mieszka Święty Duch.

4. Alleluja, my jesteśmy rodziną
Alleluja, my jesteśmy rodziną
Alleluja, my jesteśmy rodziną
Rodziną, w której mieszka Święty Duch.

4

Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, że trzyma nas ręką swą.

5

Dzieckiem Bożym jestem

Ref.: Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la... (2x}

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,
Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.
Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,
Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad.

2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam,
Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas.
Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł
Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,
Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

6

Gdy na morzu, wielka burza

Gdy na morzu, wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest
Gdy na morzu, wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest
On za rękę trzyma mnie
Łódka nie kołysze się
Gdy na morzu, wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest.

7

Hosanna

8

Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!
Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!
Sławić chcemy Cię wciąż,
Z radością i czcią,

Alleluja
Alleluja

Wywyższony bądz Boże nasz,
Hosanna na niebiosach!

Jak Dawid śpiewać chcę

9

1. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid śpiewać chcę. /2x
Jak Dawid, jak Dawid,
jak Dawid śpiewać chcę. /2x

2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid klaskać chcę...

3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid wielbić chcę...

4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, -jak Dawid skakać chcę...

Jak odnależć mam Chrystusa

ref.: Jak odnależc mam Chrystusa
gdzie Go szukać mam
pomóż mi bym Go odnalazł
i już nie był sam
1.

W Kościele, w Kościele
mój Chrystus jest
w Kościele, w Kościele
On czeka Cię.

2. w Ewangelii,
3. w rodzinie,
4. w modlitwie,
5. w Eucharystii,

10

Jesteś radością mojego życia

11

1. Jesteś radością mojego życia o...o.. O Panie mój :/ 2x

Ty jesteś moim Panem
Ty jesteś moim Panem
Ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym

2. Jesteś miłością mojego życia...o .. o o Pania mój /2x

3. Jesteś celem mojego życia...o ..o.. o Panie mój /2x

4. Jesteś Zbawieniem mego życia...o..o..o Pania mój /2x

Józefie stajenki nie szukaj

Józefie stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź.

Zabierzcie ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.
Zabierzcie ze sobą dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

12

Król nad króle

Król nad króle,
Pan nad Pany,
chwała, Alleluja!

/x2

Jezus Książe Pokoju,
chwała Alleluja!
/x2

13

Miejsce to wybrał Pan

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.
On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas.
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

14

Ofiaruję Ci moją noc

Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień,
Moją pracę i mój sen,
wszystko, co drogie mi,
Panie, ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję,
moim Królem jesteś Ty.
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.

15

Ofiaruję Tobie, Panie mój

Ofiaruję Tobie, Panie mój,
całe życie me
Cały jestem Twój,
aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

16

Oto jest dzień

Oto jest dzień,

(x2)

Który dał nam Pan.
Weselmy się

(x2)

(x2)

I radujmy się w nim.

(x2)

Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

17

Otwórz me oczy

Otwórz me oczy
chcę widzieć Jezusa
i być bliżej Niego
i kochać goręcej.
Otwórz me uszy
i naucz mnie słuchać
otwórz me oczy
chcę widzieć Jezusa.
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Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu

1.Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

/2x

2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,
żeby nasza nigdy już nie była sama.
Święty Józef tatusiowi dopomoże,
i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą Boże.

/2x

19

Przepraszam Cię Boże

20

Przepraszam Cię Boże,
W skrzywdzonym w człowieku.
Przepraszam dziś wszystkich was.
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.

2x

Rysuję krzyż

1. Rysuję krzyż kropelką krwi i jedną dużą łzą,
za krzyżem drzwi, do nieba drzwi dla mnie otwarte są.

Ref.

Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi
Jezu dziękuję Ci.
za otwarte nieba drzwi, dróżką, którą szedłeś Ty
Jezu dziękuję Ci.

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój pomogę dźwigać Ci
żeby ten pot i ciężki znój czegoś uczyły dziś.

3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę za grzeszny cały świat
obmyję Ci z ramienia Krew i Twoich drogich szat.

21

Srebra i złota mi brak,

Srebra i złota mi brak,
Lecz to, co mam, daję ci.
W imię Pana Jezusa mego
Daj rękę, powstań i chodź.

Ref.: I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal.
I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal.
Jezus Chrystus zbawić cię chce,
Daj rękę, powstań i chodź.
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Święta Maryjo Królowo

Święta Maryjo Królowo,
Naszych codziennych spraw
Prowadz nas jasną drogą
Prowadz nas jasną drogą
Aż do niebieskich bra-a-am.
Prowadz nas jasną drogą
Prowadz nas jasną drogą
Aż do niebieskich bram.

23

Tak czekałam na te chwilę

24

Tak czekałam na te chwilę by usłyszeć głos Twój Panie.
W sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie.
Oto nastał dzień wspaniały pełen światła i radości,
stojąc z dłońmi złożonymi Ciebie tylko prosić chcę.
Ref.

Uroczysty dzień Komunii
jest największa mą radością.
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

2. Z Tobą pragnę się spotykać, to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałam wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę
przecież wiem że to w Komunii, tu zbawienie znajdę swe.

Zobaczcie jak wielką miłość

Zobaczcie jak wielką miłość
Ojciec ofiarował nam, 2x
Byśmy dziećmi Boga mogli być. 2x

25

W

imię Ojca i Syna

W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego...
Tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć Swym dzieciom chce,
do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć Swym dzieciom chce.

26

Ani brat mój, ani siostra
1. Ani brat mój, ani siostra, tylko, Panie, ja
Muszę więcej modlić się.
Ani brat mój, ani siostra, tylko, Panie, ja
Muszę więcej modlić się.
Ref. Tak, ja, tak, ja, tak, Panie, ja,
Muszę więcej modlić się.
Tak, ja, tak, ja, tak, Panie, ja,
Muszę więcej modlić się.

2. Ani tata, ani mama, tylko Panie ja
Muszę więcej modlić się.
Ani tata, ani mama, tylko Panie ja
Muszę więcej modlić się.
Tak ja, tak ja, tak Panie ja.......
3. Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja
Muszę więcej modlić się.
Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja
Muszę więcej modlić się.
Tak ja , tak ja , tak Panie ja ....

27

Bądź pozdrowiona, łaski pełna Maryjo
Bądź pozdrowiona, łaski pełna Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Ref.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz, pobłogosław
wszystkie dzieci swe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.

28

Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
i cieszy się każdym moim gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

29

Braciszkowie skrzydlaci

1. Do kogo mówisz, komu się uśmiechasz,
święty Franciszku.
Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka,
ptaszki świergocą i słychać Twój głos:
Ref.

Braciszkowie skrzydlaci
chwalcie Boga, chwalcie Boga,
bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić,
jeśli nie piosenką ubogą.
Za słońce jasne, niebo czyste
/ i łąki zieleń, i łąki zieleń. /2x

2. Żarnowce rozsiadły się na polanie,
tworząc złocistą plamę.
A Ciebie, jakby tłum otaczał w katedrze wspaniałej
i słychać Twój głos:

30

Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek

Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi
Jak chleb powszedni dawałeś.
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
Bo one dają wciąż tak jak dawały,
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie,
Jak dar, bo Twój jestem cały
ref:

Daję ci serce moje Panie
daje Ci słabe ręce moje.
Dodawaj sił im nieustannie
by udzwignęły świat ku tobie
Daję ci serce moje Panie
daje Ci slabe ręce moje.
Dodawaj sił im nieustannie
by udzwignęły świat.
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Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Czekam na Ciebie, dobry Boże,
przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref.
Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

32

Doszły wieści, że Jezus przybywa
Doszły wieści, że Jezus przybywa
Na ulicę wyszedł wielki tłum.
wziął gałązki, palmowe gałązki
Kroczył za Nim i błogosławił Mu:

Hosanna na wysokościach
Błogosławiony Izraelski Król!

33

Jak mi dobrze

Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie
Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie
Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być.
Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być.
Panie, Panie, Pa a a anie mój.

Boża miłość wypełnia mnie
Boża miłość wypełnia mnie,
Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być.
Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być
Panie, Panie, Pa a a anie mój.

Boża radość wypełnia mnie, Panie .....................

Boży pokój wypełnia mnie, Panie....................

34

Jeśli radość w sercu chcesz mieć

1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć
Radość, która wiecznie ma trwać
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i Mo o oc
Głoś chwałę i mo o oc. Głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój w sercu chcesz miec
Pokój, który wiecznie ma trwać
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i Mo o oc
Głoś chwałę i mo o oc. Głoś chwałę i moc.

3. Jeśli miłość w sercu chcesz mieć ...

4. Jeśli ufność w sercu chcesz mieć ...

35

Jestem mały jak palec

Jestem mały jak palec,
Jestem mały jak mrówka,
Ale proszę Cię Panie:
Wejdź do mego serduszka.
Jesteś w moim serduszku,
Wszechmogący Panie,
Wspieraj mego tatusia,
Pobłogosław też mamie.

36

Jesteś Królem

Jesteś Królem, Jesteś Królem
Królem jest Bóg
Jesteś Królem, Jesteś Królem
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go.

37

Jezus dziś przyszedł do mnie

Jezus dziś przyszedł do mnie,
Wziął mnie w ramiona swoje,
Rzekł: "Jesteś mój,
Ja zaś bratem twoim jestem, daj mi dłoń".

38

Król nad króle

Król nad króle,
Pan nad Pany,
chwała, Alleluja!

/x2

Jezus Książe Pokoju,
chwała Alleluja!

/x2
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Pan woła

40

Pan woła pokochaj mnie
Pójdź za mną pokochaj mnie
Jam prawda pokochaj mnie
Zwyciężysz pokochaj mnie 2x
Na rynku świata tłum się przeplata, mijają lata, Tyś ciągle zdala.
Dlaczego stoisz patrz, życie płynie, czego się boisz, z Panem nie zginiesz.
Pan woła pokochaj mnie
Pójdź za mną pokochaj mnie
Jam prawda pokochaj mnie
Zwyciężysz pokochaj mnie 2x
Idę za Tobą w przepastne knieje, całą osobą, chociaż wiatr wieje.
A kiedy tonę i z drogi zbaczam, gdy wstydem płonę, On mi przebacza.
Pan woła pokochaj mnie
Pójdź za mną pokochaj mnie
Jam prawda pokochaj mnie
Zwyciężysz pokochaj mnie 2x
Jeszcze dogłębnie Cię nie pojmuję, lecz żyć bez Ciebie już nie próbuje. Znalazłem
Tego, co skarbem świata, a miłość Jego nas wszystkich brata.
Pan woła pokochaj mnie
Pójdź za mną pokochaj mnie
Jam prawda pokochaj mnie
Zwyciężysz pokochaj mnie

Panie Boże dla Ciebie śpiewam

Panie Boże dla Ciebie śpiewam
i klaszczę w moje małe rączki.
Panie Boże dla Ciebie śpiewam
i popatrz jaki jestem śliczny.
Chcę Ci dziękować, Boże drogi,
za obie moje krzywe nogi
i za piegi, za buźkę pyzatą,
i za to, że jesteś moim Tatą...

41

Panie, pragnę kochać Cię
Panie, pragnę kochać Cię

2x

Coraz mocniej z dnia na dzień
Jesteś wspaniałością mą

2x

Panie, pragnę kochać Cię

2x

Wszystko daję Jezusowi
Jego łaską pragnę żyć,
Czy ktoś może zgłębić miłość
Którą Bóg daruje mi.

Jak cudowna jest ta chwila
Gdy przebywać mogę z Nim
Widzieć piękno Jego chwały
I kochać Go.

2x
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Pewnej nocy łzy z oczu mych
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:
Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich
Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich 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
Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich.
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Taki duży, taki mały
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Taki gruby, taki chudy, może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Taki ja i taki ty może świętym być...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Taki duży, taki mały . . .
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta...

44

Wielbić Imię Pana dziś chcę

Wielbić Imię Pana dziś chcę,
Wielbić Imię Pana dziś chcę,
Wielbić Imię Pana dziś chcę To mój Bóg.

Imię Pana jest twierdzą,
Warowną twierdzą.
Skałą, schronieniem,
Zbawieniem mym.

Imię Pana jest twierdzą,
Warowną twierdzą.
Skałą, schronieniem,
Zbawieniem mym.

45

Wspaniały dawco miłości
Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole
wszystko co mamy
wszystko co mamy
choć i tak to od wieków
jest Twoje. /2x

46

Wszystko Tobie oddać pragnę
Wszystko Tobie oddać pragnę
i dla Ciebie tylko żyć!
Chcę Cię Jezu kochać wiernie
dzieckiem Twoim zawsze być!
Ref.:
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
od najmłodszych moich lat.
Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat.
Ref.:
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!
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Zobaczcie jak wielką miłość

Zobaczcie jak wielką miłość /
Ojciec ofiarował nam

/ 2x

Byśmy dziećmi Boga mogli być /2x
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Jezus o poranku
1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku,
Jezus i w południe,
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok.
2. Kochaj Go, kochaj Go, kochaj o poranku
Kochaj i w południe
Kochaj Go, Kochaj Go, kochaj gdy zapada zmrok.
3. Wielbij Go, wielbij Go, wielbij o poranku,
Wielbij i w południe,
Wielbij Go, wielbij Go, wielbij gdy zapada zmrok.
4. Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu, spiewaj o poranku,
Śpiewwaj i w południe
Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu, śpiewaj gdy zapada zmrok.
5. Wędruj z Nim, wędruj z Nim, wędruj o poranku,
Wędruj i w południe
Wędruj z Nim, wędruj z Nim, wędruj gdy zapada zmrok.
1. Jesus, Jesus, Jesus in the morning,
Jesus in the noontime,
Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down.
2. Love him, love him, love him in the morning,
love him in the noontime,
Love him, love him, love him when the sun goes down.
3. Serve him, serve him, serve him in the morning,
serve him in the noontime,
Serve him, serve him, serve him when the sun goes down!
4. Thank him, thank him, thank him in the morning,
thank him in the noontime,
Thank him, thank him, thank him when the sun goes down.
5. Praise him, praise him, praise him in the morning,
praise him in the noontime,
Praise him, praise him, praise him when the sun goes down.
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Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął ale życie wieczne miał.
O o o Jezus, Jezus, Jezus
O o o Jezus, Jezus, Jezus.
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On i ja

On i ja - On jest moim Bogiem,
On i ja - każdy Mu odpowie,
On i ja - On jest taki dobry,
On i Ja - świat jest z Nim cudowny.
Jezus moim jest Przyjacielem,
Moje życie jest z Nim radosne.
Wiem, że mnie kocha i nie opuści,
Na Niego zawsze liczyć mogę.
Kiedy mi smutno, kiedy mi źle,
Kiedy mnie trapią różne zmartwienia,
Wtedy do Niego, Zbawcy, przychodzę Bo On jest Źródłem mego wytchnienia.
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Panie mój przychodzę dziś

Panie mój przychodzę dziś, serce
me skruszone przyjm,
skłaniam się, przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość
mą wyznaję Ci, uwielbiam Ciebie w
Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,
życie me oddaję Tobie, uświęć je.
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Archanioł Boży Gabriel
1. Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k'Niej
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".
2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.
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W Ciele Chrystusa
W Ciele Chrystusa
Tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest,
W Ciele Chrystusa
Tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest.
Jeden duch, jedna wiara
Jedna nadzieja w nas jest.
Jeden duch, jedna wiara
Jeden Bóg i Ojciec Nasz!
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W kruszynie chleba, Panie jesteś
W kruszynie chleba, Panie jesteś
schowany wielki Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.
W tych kroplach wina Twoja krew
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
aby odkupić nas od zła.
Ty, Panie, miłością jesteś.
Ty, Panie, kochasz nas
i proszę Ciebie, by tak było
wciąż przez wieczny czas.
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Miłość Twa

56

Miłość Twa
od najwyższych gór wyższa jest,
wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.

Gdy po wielkim połowie

57

Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł.
Pytał Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas.
/(2x)
1. Bracie, siostro, czy miłujesz mnie?
/
Tak Panie, Ty wiesz, że kocham Cię
/(2x)
Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł.
Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas.
/(2x)
2. Bracie, siostro, czy Ty modlisz się?
/
Tak Panie, Ty wiesz, że modlę się.
/(2x)
Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł.
Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas.
/(2x)

3. Bracie, siostro, czy Ty idziesz mą drogą?
Tak Panie, Ty wiesz, że idę nią.

/
/(2x)

Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł.
Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas.
/(2x)
4. Bracie, siostro, czy Ty niesiesz swój krzyż?
/
Tak Panie, Ty wiesz, że niosę go.
/ (2x)
Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami szedł.
Piotra Szymona, tak jak dziś pyta nas.
/(2x)

/

/

Pytał

/

Pytał

/

Pytał

/

Pytał

Ty wskazałeś drogę do miłości,
1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie.
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Ty

zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem, Ty Panie, Panie
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
Ty, Panie, tylko Ty.

Tylko

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie, Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas.
Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas.
Panie, tylko Ty.
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,Ty Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

tylko Ty możesz pomóc mi.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

tylko Ty możesz pomóc mi.

Tylko Ty,
Tylko Ty,

O Panie mój Ty wiesz
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O Panie mój, Ty wiesz jak bardzo ufam Tobie,
i szukam Cię co dzień, bo niczym jestem sam.
Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu,
że ludziom chcesz do serc Swe miłosierdzie wlać.

Kocham Ciebie Jezu

Kocham Ciebie Jezu,
wznoszę ręce dając cześć
całym światem jesteś mi,
uwielbiam Twoje imię Panie. 3x (mój)
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I Ci co zaufali Panu
I Ci co zaufali Panu
Odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia.
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Złożyłem w Panu całą nadzieję
Złożyłem w Panu całą nadzieję,
Złożyłem w Panu całą nadzieję,
On schylił się nade mną
I wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota,
A stopy me postawił na skale
i umocnił moje kroki.
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Nasz Pan

Nasz Pan
Jest potężny w mocy swej
Panuje nad nami dziś
Z nieba rządzi w Mocy,
Mądrości, Miłości swej.
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Schowaj mnie
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

64
/
/ 2x

Ref.:
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.
2. Odpocznę dziś w ramionach Twych /
Dusza ma w Tobie będzie trwać. / 2x

Bądź z nami w kontakcie

Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,
chociaż diabeł robi nam zwarcie,
Niech iskra miłości między nami
przeskoczy
zapalą się nasze latarnie.
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Tak jest mało czasu
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Niespokojnie czeka, wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie!
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł.
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię,
Chociaż było tyle trudnych dni
Codzień bliżej nieba warto żyć.
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie!
Zabierzesz mnie ...
Mijają godziny, mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie!
Zabierzesz mnie ...
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Moje małe światełko

67

Moje małe światełko, chcę aby świeciło. Je, je, je.
Moje małe światełko, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.
Jezus mi je zapalił, chcę aby świeciło. Je, je, je.
Jezus mi je zapalił, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.
Korcem go nie przykryję,
Korcem go nie przykryję,
świat.

chcę aby świeciło. Je, je, je.
chcę aby świeciło, świeciło na cały

Nikt mi go nie zgasi, chcę aby świeciło. Je, je, je.
Nikt mi go nie zgasi, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.

Zaufaj Panu już dziś
1. Jak się nie bać, powiedz jak
kiedy w strachu żyje świat?
jak uwierzyć, powiedz mi
kiedy już nie wierze w nic?
jak mam kochać, powiedz jak
kiedy rani mnie mój brat?
jak być dobrym, powiedz mi
kiedy świat jest taki zły?
Ref. Zaufaj Panu już dziś!

Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś
Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!

2. Jak mam walczyć, powiedz jak
kiedy silnej woli brak?
Zaufaj
jak pokonać własny grzech
kiedy pokus tyle jest?
Zaufaj
jak się cieszyć, powiedz mi
kiedy płyną gorzkie łzy?
Zaufaj
jak do ładu z sobą dojść
kiedy siebie mam już dość?
Zaufaj

Panu już dziś
Panu już dziś
Panu już dziś
Panu już dziś!

Ref. Zaufaj Panu...
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
kiedy nie wiem dokąd iść?
Zaufaj Panu już dziś
jak nadzieję w sercu mieć
kiedy wszystko wali się?
Zaufaj Panu już dziś!
Ref. Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś! /2x
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Chwalę Ciebie Panie
1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Wywyższając Imię Twe.
Ref. Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
/
Nie dorówna Tobie nikt
/
nie dorówna Tobie nikt.
/x2
2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem,
daj mi poznać Twoje drogi,
bym nie zbłądził nigdy już.
Ref. Bo wielkiś Ty...
3. Jesteś świata Panem i Opoką
w Tobie składam troski swoje,
Tobie daję serce swe.
Ref. Bo wielkiś Ty...
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Abba Ojcze

70

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie 71

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. /x 2

Ta Krew z grzechu obmywa nas
Ta Krew z grzechu obmywa mnie,
Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa mnie,
to jest Baranka święta Krew.
Ten Chleb moim pokarmem jest,
Ten Chleb jest bielszy od śniegu,
Ten Chleb z grzechu obmywa mnie,
To jest Baranka święta moc.
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Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody 73

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
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Pan jest Pasterzem moim

75

Pan jest Pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

Boże, Twa łaska nad nami jest 76
Boże, Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech. /x2
Ref:
My chcemy,
Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy,
Więcej mocy, więcej miłości Twojej.

Jest jedno Ciało
Jest jedno ciało, jest jeden Pan,
jednoczy nas w Duchu
byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy
zdobywając ziemię tę.
Ref: Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wielbimy Jezusa,
On jest królem całej ziemi tej.
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Jezus kocha ciebie dziś

78

1. Jezus kocha ciebie dziś, czy o tym wiesz.
On na krzyżu zniszczył śmierć, bo kocha cię.
Ref.

Otwórz tylko serce swe i pozwól Mu wejść,
Jezus kocha ciebie dziś, On kocha cię.

2. Wszystkie troski oddaj Mu, On weźmie je, rozraduje
serce twe, bo kocha cię.

Tyś jak skała

79

Tyś jak skała, tyś jak wzgόrze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwόrcą wszystkich nas
Światłem Swym rozświetlasz drogę,
która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości,
gdzie radośnie płynie czas.
Ref: Łamdarej, łamdaoo.
Łamdarej, łamdaoo. |x2

Otwórz oczy mego serca
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Otwórz oczy mego serca, otwórz oczy mego serca, /
Chcę Ciebie widzieć, chcę Ciebie widzieć.
/ 2x
Albowiem w Tobie jest żródło życia
/
A w Twej Światłości oglądamy Światłość. / 2x
Chcę Ciebie widzieć.
Open the eyes of my heart, Lord,
/
Open the eyes of my heart, Lord,
/
I want to see you, I want to see you. / 2x
To see you high and lifted up
/
Shining in the light of your Glory /
Pour out your power and love
/
As we sing Holy, Holy, Holy,
/ 2x
I want to see you.

Spotkałem raz Jezusa
Spotkałem raz Jezusa i On powiedział mi,
że jest mym Przyjacielem po wszystkie życia dni,
dlatego, chcę wielbić Cię,
dlatego, mówię kocham Cię,
dlatego, szukam Cię co dzień.
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Wystarczy Byś Był
Wystarczy byś był, nic więcej.
Tylko byś był, nic więcej.
By Twoje skrzydła otuliły mnie.

Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa
Jak potężna fala,
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój.
Chryste dotknij mnie.
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Szedłem kiedyś

83

Szedłem kiedyś ścieżyną przez las,
obok mnie szedł Jezus i nikt nie widział nas.
Pan powiedział mi, że
bardzo, bardzo mocno kocha mnie i Ciebie
bardzo, bardzo mocno kocha mnie i Ciebie
bardzo, bardzo mocno kocha mnie!

Słyszę już armii Pana głos
Słyszę już armii Pana głos,
słyszę już armii Pana głos,
słyszę już armii Pana głos.
Słyszę Pana głos,
Słyszę Pana głos,
To idzie armia Pana,
to idzie armia Pana,
to idzie armia Pana,
uwielbiając Go!
O, o, o..
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Radość tchnij w serce me

85

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
radość tchnij proszę, w serce me
radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił Panie mój.
Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień.

Jezioro Genezaret
1. Nad jeziorem Genezaret rybacy,
I Piotr i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył,
I powiedział, by ktoś za Nim szedł.
Ref: Jezioro Genezaret,
Ludzkich serc pełne sieci (2x)
2. Nad jeziorem Genezaret rybacy,
I Jan, i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył,
I powiedział, by Mu oddać cześć.
Ref:
3. Poszli za Nim, by łowić serca ludzi,
Siecią wielką, jak wielki jest świat.
Jak Pan Jezus, tak oni będą mówić,
Jego słowa rozdawać wśród miast.

86

U Pana dziś

87

U Pana dziś zostawiam troski swe,
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

Jezioro Genezaret
1. Nad jeziorem Genezaret rybacy,
I Piotr i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył,
I powiedział, by ktoś za Nim szedł.
Ref: Jezioro Genezaret,
Ludzkich serc pełne sieci (2x)
2. Nad jeziorem Genezaret rybacy,
I Jan, i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył,
I powiedział, by Mu oddać cześć.
Ref:
3. Poszli za Nim, by łowić serca ludzi,
Siecią wielką, jak wielki jest świat.
Jak Pan Jezus, tak oni będą mówić,
Jego słowa rozdawać wśród miast.

88

U Pana dziś

89

U Pana dziś zostawiam troski swe,
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

Wierzę w Ciebie Panie

90

1.Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn
miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
tam mnie do Siebie.
2.Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg
Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg
Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie
boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie
nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz
bo Ty Panie jesteś ze mną.
3.Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Tys jest mym ratunkiem gdy zagraża zło
moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń
z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
i nic złego mnie nie spotka.
4.W Tobie Boże Ojcze wiarę swoją mam
w Tobie Synu Boży ufność swoją mam
Duchu Święty Boże w serce moje wstąp
i miłość Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb
w duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar
daj mi stać się Bożą rolą

