
1. Albowiem Bóg tak umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale życie wieczne miał.
O-o Jezus, Jezus, Jezus / x2
 
2. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja!
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem,
amen, amen, alleluja!
Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja...
- Jezus Chrystus zmartwychwstał ....
- Radujmy się bracia....
- Posyła nam Ducha....

2_B. Alleluja...
1.Wielkość Twą głoszą Ci,
którzy zaufali słowom Twym
Ogłaszają potęgę Twą
Wielbią Cię wśród narodów

2. Miłość Twą głoszą Ci,
którzy zaufali słowom Twym
Ogłaszają ojcostwo Twe
Wielbią Cię wśród narodów

3. Dobroć Twą głoszą Ci,
którzy zaufali słowom Twym
Ogłaszają królestwo Twe
Wielbią Cię wśród narodów

4. Wolność Twą głoszą Ci,
którzy zaufali słowom Twym
Ogłaszają zwycięstwo Twe
Wielbią Cię wśród narodów

3. Alleluja, alleluja.
1.Chwalcie Pana, bo dobry,
śpiewajcie Bogu naszemu,
bo On pełen słodyczy,
Jemu się chwała należy.
/ Alleluja, alleluja. / x4

2. Pan wznosi Jerozolimę,
lud rozproszony zgromadza,
On leczy bólem złamanych,
sam obwiązuje ich rany.
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/ alleluja, alleluja. / x4

3. Liczbę gwiazd On ustala
i każdą zna po imieniu.
Wielki nasz Pan i potężny,
w Swojej Mądrości niezmienny
/ alleluja, alleluja. / x4

4. Pan uniżonych podnosi,
pysznych do ziemi przygniata.
Śpiewajcie Panu w podzięce,
Bogu na cytrze zagrajcie.
/ Alleluja, alleluja. / x4

5. Chwalcie Go w Jego Świątyni,
chwalcie na Nieba sklepieniu,
chwalcie za czyny wspaniałe,
za Jego wielką potęgę.
/ Alleluja, alleluja. / x4

6. Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie na harfie i cytrze,
chwalcie tanecznym pląsaniem,
bębnem, strunami i fletnią!
/ Alleluja, alleluja. / x4
 
4. Alleluja, oczekiwałem Pana,
alleluja, wysłuchał głosu mego,
alleluja, z dołu zagłady mnie wydobył,
alleluja, na skale mnie postawił,
alleluja, umocnił kroki moje,
alleluja, włożył w me usta nową pieśń,
alleluja. / x4
 
5. Alleluja, wznieś pod niebo głos.
Pan dał chleba moc, alleluja.
Chrystus Pan komunią dla nas
co dzień staje się,
On rozrywa grzechu pęta złe.
Cóż uczyni mi człowiek,
kiedy ze mną Pan?
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.
 
6. Alleluja, alleluja,
zakrólował wszechmocny nasz Bóg.
Alleluja, święty, święty,
jesteś Panem wszechmocnym.
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest.
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Jesteś święty, święty,
jesteś Panem wszechmocnym.
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest,
jesteś święty.
 
7. Anielskie chóry głoszą dziś:
Pan ucztę przygotował nam.
Niebiańskie bramy otwarte są ,
tam Jezus nas zaprasza sam.
 
Ref. Śpiewaj, tańcz i błogosław Boga dziś,
bo w niebiańskiej światłości możesz być.
Zajmij miejsce przy stole Króla chwał,
Pan ucztę przygotował nam. / x3
 
2.Do stołów nas prowadzi, gdzie
pokój i radość daje nam..
Ponownie cud uczynić chce,
bo woda winem staje się.
 
3. Dziś serca głodnych pełne są,
niebiańskich potraw czują smak.
Niebo i ziemia radują się,
Pan Swą dobrocią darzy nas.

8. Bądź pochwalony, / x4
bądź pochwalony na niebie,
bądź pochwalony na ziemi,
bądź pochwalony w świątyni tej.
Jezu, Jezu, pochwalony bądź. /  x2
 
Wielbię Cię, Panie, / x4
wielbię Cię wraz z aniołami,
wielbię Cię z całego serca,
wielbię Cię Panie w świątyni tej.
Jezu, Jezu, pragnę wielbić Cię. / x2
 
Będę Ci służyć, / x4
będę Ci służyć swym sercem,
będę Ci służyć ze wszystkich sił,
będę Ci służyć w świątyni tej.
Jezu, Jezu, będę służyć Ci. / x2
 
9. Będę śpiewał Tobie, mocy moja.
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.
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9_B. Będę z aniołami śpiewał: Alleluja!
Będę tańczył ze świętymi. Alleluja!
Radość duszy mojej chcę wyśpiewaćświatu.
Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze.
Ref. Alleluja, radość duszy mojej!
Alleluja!

9. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, 
będziemy klaskać w dłonie swe. 
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, 
spotkamy się w nowym Jeruzalem. 

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, 
będziemy klaskać w dłonie swe. 
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas 
przed Ojcem swym, przed Adonai. 

Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, 
Co dawno już objawił Bóg.  
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, 
Nie poddawaj się.
 
10. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój,
blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,
łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

11. Błogosław, duszo moja, Pana,
wszystko, co we mnie,
Jego najświętsze imię!
Błogosław, duszo moja, Pana,
Jego dobroci nigdy nie zapominaj!

1.On odpuszcza wszystkie twoje grzechy,
leczy wszystkie twoje choroby!
Okazuje swoje miłosierdzie,
On ratuje ciebie od zguby!
On napełnia twoje życie dobrem,
aż odnowi się Twoja młodość jak u orła!
Nie odpłaca według grzechów,
nie chce wiecznie gniewać się,
On pamięta, żeśmy prochem,
On najlepiej wie!

2.Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi,
Pan lituje się nad pokornym!
On oddala od nas nasze winy,
jak daleko wschód od zachodu!

4



Jak wysoko niebo jest nad ziemią,
tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją!
Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie on jak polny kwiat,
kiedy mocniej wiatr zawieje,
znika po nim ślad!
 
12. Błogosławione jest imię Twe / x2
i wywyższone nad wszelką chwałę i cześć,
Tyś jedynym Panem jest.
 
Ref. Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem.
Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki.
Powstań, chwal Boga wciąż,
On Królem wszechświata jest.
 
13. Bo góry mogą ustąpić,
bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, / x2
ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie,
mówi Pan.
 
14. Bogu jedynemu, Jezusowi chwała i cześć
(na wieki),
Panu wszechmocnemu, Jezusowi, chwała i cześć.

1.On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg,
króluje nad nami, wznieśmy więc ręce swe, 
pójdźmy przed Jego tron, 
śpiewając ze wszystkich sił. / x2

2.On jest Królem chwały,
świat podnóżkiem Jego stóp,
odziany w majestat, przed Nim uniżmy się,      podejdźmy w pokorze,
by złożyć Jemu hołd. / x2
 
15. Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

16. Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością,
Miłość wierna jest / x2
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1.Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam Myśmy poznali i uwierzyli miłości
Boga ku nam

2. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu,
kto trwa w Miłości, w Bogu trwa.
A Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest

3. Nie lękaj się miłości,
bo Bóg miłością jest
a doskonała miłość
usuwa wszelki lęk.

4. Kochaj bliźniego swego,
jak siebie samego
Bóg pierwszy ukochał nas,
bo Bóg miłością jest.

16_B. Bóg Królem jest, śpiewaj Mu hymn 
najdalsza z ziem, największa z wysp.
Najwyższa z gór, stop się jak wosk,
Bo wkracza Król jak ogień moc.
1. Niech chwała zabrzmi Bogu,
w świątyni buchnie płomień,
niech chwalą Go anieli
na wielkim nieboskłonie.
2. Niech chwała zabrzmi Bogu
za wszystko co dokonał.
Niech wychwalają Pana
za wielkość niezmierzoną.
3. Niech chwała zabrzmi Bogu
niech wokół zaczną tańce.
Zagrajcie Mu na bębnie,
rogu i dźwięcznej harfie.

17. Boże, Twa łaska nad nami jest
Twoja miłość przychodzi wciąż
Działasz w mocy pośród nas
Przenikasz serca, gładzisz grzech. /x2

My chcemy więcej Ciebie,
więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy,
więcej miłości Twojej. /x2
  
18. Chcę wywyższać imię Twe,
chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
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Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,
na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś Nieba królem jesteś Ty,
chcę wywyższać imię Twe.

18_B. Cieszę się bo
 Jezus zbawił mnie x3
Śpiewam chwała, alleluja
Jezus zbawił mnie. 

2. Kiedy byłem grzeszny...
3. Chcę powiedzieć wszystkim...
4. Będę Go uwielbiał...
5. Będę Go wywyższał...

19. Chlebie niebieski,  Jezusem bądź,
drogą miłości uczyń nas godnymi Siebie.

20. Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się
wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
 
Ref. Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój król.
Wywyższony bądź, Boży Baranku,
przed Twym tronem dziś, Najwyższy, składam hołd.
 
21. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem,
chwalmy Go na wieki.
 
1.Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę Jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.
 
2.Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.
 
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
w swej dobroci niepojętej.
On wszechmocny, On najwyższy,
On sam Jeden zawsze święty.
 
4. On, który przez pokolenia

7



pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy,
i chce zostać Jemu wierny.
 
5. On, który Swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża.
Każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.
 
22. Chwalcie Pana, narody, wysławiajcie Go, ludy,
bo Jego łaskawość nad nami. / x2
 
1.Śpiewajcie Panu pieśń nową,
niechaj chwała dziś Panu zabrzmi.
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą,
Jego królestwo na wieki.
 
2.Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców,
niechaj grają Mu na bębnie i cytrze,
bo Król sobie w nas upodobał,
On zdobi pokornych zwycięstwem.
 
3.Niech weselą się święci wśród chwały,
niechaj cieszą się na swoich miejscach,
niech w ich ustach będzie Boża chwała,
a miecz obosieczny w ich ręku.
 
23. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze.
Chwalcie króla świata, bo On Bogiem jest. / x2
 
1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla.
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.
Chcę Go wysławiać, śpiewać alleluja!
 
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym,
w Bogu, który stworzył niebo i ziemię.
Wszystko, co żyje, śpiewa: alleluja!
 
3. Pan Bóg króluje, wesel się, ziemio,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
On dał Ci siłę, On dał Ci wszystko
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, alleluja!
 
24. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Pana ziem,
chwal Go za potęgi czyn, chwal za słowa moc.
Chwalcie cuda Pana, chwal pokoju dar,
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chwalcie Jego czasy, niech zaśpiewa świat:
chwalmy Go!
 
Ref. Przyjdź, rozraduj się w Bogu, Panu,
gloria Panu chwał!
Powiedz światu, że Jego cuda
ciemny rozjaśniają świat. / x2
 
2.Chwal Go przez muzykę, chwal Go poprzez śpiew.
Graj na harfie i na cytrze, niech cymbały brzmią!
Niechaj zabrzmią trąby i tamburyn gra,
dźwięcznie gra gitara, niech zaśpiewa świat :
chwalmy Go!
 
25. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
wznoszę w górę swoje ręce,
uwielbiając imię Twe.
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
nie dorówna Tobie nikt. / x2
 
26. Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę,
Jemu me serce śpiewa nową pieśń.
Głosić chcę chwałę Boga Najwyższego.
On wlewa pokój w serce me.
 
Jemu chwała, chwała Bogu Ojcu,
Chrystusowi chwała, cześć,
w Duchu Świętym cześć i uwielbienie,
Bogu w Trójcy chwała cześć!

27. Chwała Bogu na niebiosach,
pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, wielbimy Cię,
błogosławimy Cię,
wysławiamy Cię.

Dzięki dziś składamy Ci,
Bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Jezu, Synu Jednorodzony,
Boże, Baranku Boży.

Chwała Bogu na niebiosach,
pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię, wielbimy Cię,
błogosławimy Cię,
wysławiamy Cię.

Który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się.
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Który gładzisz grzechy świata - ulituj się.
Któryś jest po prawicy Ojca, wysłuchaj nas.

Bo tylko Ty jesteś święty, tylko Tyś Panem jest.
Tylko Tyś najwyższy, Jezus Pan,
razem z Duchem Świętym,
w jednej chwale Bóg i Ojciec. Amen.
 
28. Chwała, chwała, Król jest godzien czci. / x4 
Któż jest tym Królem chwały?
Tym Królem Chrystus Pan..
Wywyższony ponad wszystko na Ziemi jest,
Jego imię głośno brzmi.
Chwała, chwała... / x4
 
29. Chwała na wysokości Bogu,
chwała Wszechmogącemu.
Chwała Barankowi, chwała Jezusowi,
chwała, cześć i hołd.
Oddajmy chwałę (chwałę), chwałę (chwałę),
chwałę, chwałę, cześć i moc,
oddajmy chwałę, cześć i hołd.

30. Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego,
ze wszystkich sił wielbimy
Dawcę wszystkiego dobrego.
W dobroci nieskończony,
bądź na wieki chwalony.
 
2. Tobie anieli w niebie
nucą: święty, święty, święty
i bez ustanku Ciebie
wielbią Boże niepojęty.
Chwała Twa,, wieczny Panie
na wieki nie ustanie.
 
3. Ojcze, któryś z niczego
wszystko stworzył, utrzymujesz,
Tyś początkiem wszystkiego,
wszystkim rządzisz, zawiadujesz
i my wielbimy Ciebie
wzorem aniołów w niebie.

31. Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon,
co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.
Jak góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
tak Jahwe otacza swój lud
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i teraz i na wieki. / x2
 
32. Cóż Ci mogę, Panie, dać,
co nie jest Twym bogactwem łask?
Jestem ubogi, a Ty miłością swą
napełniasz mnie.
Tobie, Panie mój, poświęcam myśli.
Tobie, Panie mój, poświęcam słowa.
Tobie, Panie mój, poświęcam czyny.
 
33. Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! / x4 
Powstał z martwych, powstał z martwych
i On żyje na wieki już.
Powstał z martwych, powstał z martwych,
więc razem się radujmy,
świętując Zmartwychwstania ten dzień.
 
34. Cieszcie się, weselcie się,
śpiewajcie i grajcie Mu.
 
1. Rozraduj cała ziemio się,
śpiewajcie Mu przy wtórze cytry.
Przy dźwięku harfy weselcie się
wobec Boga, On jest naszym Królem!
 
2. Zaklaszczcie, rzeki, w dłonie swe,
niechaj góry wołają radośnie.
Przychodzi Pan, by sądzić nas,
On okaże swoją sprawiedliwość!
 
35. Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny.
Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny.
Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty.
Daj bogactwo swe, abym stał się ubogi.
Daj mi radość swą,  bym potrafił się smucić.
Daj sprawiedliwość Twą ,bym potrafił nie walczyć.
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć.
Daj mi życie Twe, abym umiał umierać.
Duchu Święty, przyjdź,  / x2
niech stanie się cud przemiany serca.

36. Dobrze jest dziękować Panu
I śpiewać Imieniu Twemu, O, Najwyższy.
Głosić z rana łaskawość Twoją,
A wierność Twą podczas nocy.

Ref. Na harfie o dziesięciu strunach i na lirze,
Przy wtórze cytry, pieśnią,
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rozradowałeś mnie Panie,
Dziełami Twoich rąk cieszę się.
Nana, nana, na, …

37. Do Ciebie, Panie, woła dusza moja,
tęskni ciało me.
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk.
Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.
Jezu, pragnę blisko Ciebie być.
Jezu, w Twych ramionach się skryć.
Słodycz Twą poznawać co dnia,
przy sercu Twym trwać.
 
38. Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa.
 
39. Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
ześlij płomień swojej łaski.
 
1. Chcesz rozpalić i rozognić,
serca wzniesiesz na wysokość.
W ciemność rzucisz blask pochodni
i rozproszysz grzechu mroki.
 
2. Naszą nicość odbudujesz
w najpiękniejsze znów struktury.
Tchnieniem swoim świat przysnujesz
w szeleszczących modlitw sznury.
 
3.Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
i z chaosu piękno ładu.
Tyś spokojem wśród niezgody,
w bezradności Tyś jest radą.
 
4. Twe zbliżenie zaróżowi
pulsem życia, wzrostu drżeniem.
Narodzimy się na nowo
ciemność stanie się promieniem.

40. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.
Dotknij, Panie, moich warg,
abym przemówił z uwielbieniem.
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je,
niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
 
41. Duchu Święty, błagam, nie zwlekaj!
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Duchu Święty, błagam, przyjdź!
 
1. Rozogniłeś mnie pragnieniem,
teraz zalej je wodą z Twego Źródła.
Zobacz, jęczę i wzdycham, rodząc się na nowo!
Teraz wiem - tylko Ciebie mi trzeba. / x3
Wszystko inne to detale i ozdoby.
2. Boski Wichrze, przyjdź i rozkrusz
kamień mego grzechu,
rozbij mury niewiary i przekonaj mnie o prawdzie.
Teraz wiem, tylko Ciebie mi trzeba. / x3
Wszystko inne to detale i ozdoby.
 
42. Duchu Święty, Boże, przyjdź,
przyjdź, Duchu Światło.
Duchu Ogniu przyjdź,
przyjdź i rozpal nas.
 
1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
niech promienieje Twej chwały blask.
 
2.O, Świadku prawdziwy, umacniaj nas, chcemy rozgłaszać: zmartwychwstał Pan..
 
3.Przyjdź, Źródło niebieskie, przyjdź, zdroju Życia.
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
 
4. O, Duchu radości,
rozraduj Kościół,
niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.
 
5. Ty daj nam doświadczać
miłości Ojca,
oblicze Chrystusa objawiaj nam.
 
6. Bądź nam tchnieniem życia,
światła promieniem,
przez Ciebie jaśnieje  Chrystusa Krzyż.
 
7. Bądź nam drogowskazem
na naszych drogach,
niech Twoje Światło prowadzi nas.
 
43. Duchu Święty, do nas przyjdź,
dotknij w sercach naszych ran.
Ulecz je miłością swą,
Pokój w serca nasze wlej.
 
Królu życia, do nas przyjdź,
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niech Twój krzyż jaśnieje w nas.
Łaską swoją ulecz nas,
ogień niech zapłonie dziś.
 
Ojcze, Stwórco świata, przyjdź,
niech Twój obraz żyje w nas.
Przyjdź i ześlij Ducha nam,
niech umocni życie w nas.
 
44. Duchu Święty, ogarnij mnie,
otwórz oczy mego, serca napełnij miłością.
Duchu Święty, ja pragnę Cię,
niech Twa święta wola pełni się.
 
45. Duchu Święty, przyjdź. / x4 
/ Niech wiara zagości,
nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas. / x2
Wołamy: przyjdź!
 
46. Duchu Święty,  przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Święty, przyjdź, odnów radość w nas.
Duchu, przyjdź w darach Twych, oczyść serce me.
Duchu, przyjdź z mocą swą,  ja pragnę Cię.
 
Mądrość tchnij w serce, me proszę Cię - bardzo proszę.
Rozum tchnij w serce me ...
Męstwo tchnij w serce me...
Miłość tchnij w serce me...
 
/ Ja kocham Cię, ja pragnę Cię,
ja proszę Cię, Duchu, przyjdź. / x2
 
47. Duchu Święty, Stworzycielu,
ożywiaj moją modlitwę,
ożywiaj moje pragnienie
pełnienia woli Ojca.
Duchu Święty, Stworzycielu,
otwieraj moje oczy, by widziały,
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło
Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź!
 
48. Duchu Święty, wołam: przyjdź, / x2
bądź jak ogień w duszy mej, / x2
bądź jak ogień w ciele mym, / x2
rozpal mnie.
 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
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miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.

48_B. Duchu Święty obiecany nam
Przypominaj to, co mówi Pan.

Ref. Z Tobą Słowo Boże żywe staje się. 
W moim życiu, Duchu, prowadź mnie. 

2. Duchu Prawdy, Ty umacniaj mnie
W drodze życia, gdzie wybrałeś mnie.

3. Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz
Żyjącego Pana pośród nas.

 
49. Dzięki  Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew,
za dary nieskończone wielbimy Cię. / x2
 
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.
 
2. Przebacz, boś hojny i wierny,
uwolnij z więzów grzechu,
byśmy się odmienili
przez Tajemnice najświętsze.
 
3. Spojrzyj łaskawie, Stwórco, na nas znikomych
i słabych,
ocal, Dobry Pasterzu, owce na swojej łące.
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
i wzmacniasz już na zawsze, Siebie dając nam, Panie.
 
4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd
anioł Twój miły,
oczyści i uleczy nasze serca i ciała,
powiedzie za sprawą tajemnicy na same szczyty nieba,
a tu, na ziemi, ratuje obrona Twoja potężna.
 
50. Dziękuj Mu całym sercem,
dziękuj Mu, bo jest Święty.
Dziękuj Mu, bo Pan ci dał
swego Syna – Chrystusa. / x2
Niech więc słaby wyzna:  jestem silny,
biedny powie: jam bogaty,
bo Pan żyje wśród nas, wśród nas.
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50_B. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
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.

2. Przebacz, żeś hojny i wierny
Uwolnij z więzów grzechu
Byśmy się odmienili
Przez Tajemnice Najświętsze.

3. Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych
Ocal Dobry Pasterzu owce na swojej łące
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
I wzmacniasz już na zawsze Siebie dając nam Panie.

4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd 
Anioł Twój miły
Oczyści i uleczy nasze serca i ciała
Powiedzie za sprawą tajemnicy 
na same szczyty nieba
A tu, na ziemi ratuje obrona Twoja potężna.

5. Spraw to Ojcze Wszechmocny 
w dobroci swej niezmiernej
Byśmy się stali jedno
Z Tobą, Chrystusem i Duchem
Ty, coś w Trójcy jedyny.
 
51. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę
w tej świątyni, którą my jesteśmy sami,
więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć! Chwalmy Go. / x4
 
2. Bóg przebywa w chwale swego ludu
i On pragnie, aby wzywać Jego imię,
więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć...
 
52. Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem,
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ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.  

/Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem./x2
/Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom./x2

2./ A ułomki chleba,
które zostaną / x2
/ rozdaj tym,
którzy nie wierzą w swój głód. / x2

53. Gdybym przechodził przez ciemną dolinę,
zła nie ulęknę się.
W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie,
wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę.
Drogę swą wskazuje mi, / x2
Pan jest Pasterzem mym.
 
54. Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno - te słowa mówi ci Pan.. / x2
/ I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
przesuń się, przesuń się!  / x2
Góra posłusznie przesunie się, przesunie się,
przesunie się, w imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.
Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe, zdrowie swe.
I kto jest smutny, uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się.
 
Spływa, spływa, spływa Duch Święty. / x4
 
Duch Święty swa mocą dotyka mnie,
dotyka mnie, dotyka mnie.
Od czubka głowy, po stopy me,
po stopy me, po stopy me.
Duch Święty swą mocą dotyka cię,
dotyka cię, dotyka cię.
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe.
 
Spływa, spływa, spływa Duch Święty. / x4
 
55. Gdy drogi pomyli los zły
i oczy mgłą zasnuje,
miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
A kiedy gniew świat Ci przysłoni
i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
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miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
 
Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę,
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
 
2. Poprowadź, jak Jego prowadzisz
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień, 
miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
 
56. Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
gdy rozmyślam nad miłością Twą,
wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej. Gdy dotykasz Sobą serca mego,
gdy mą wolę składam u Twych stóp,
wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej.
 
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, / x2
bo mego życia sens to wielbić Cię.
 
57. Godzien chwały
jest Baranek / x2
Święty, święty jest Bóg
Przed Tronem łaski jak kadzidło
Niech się wzniesie nowa pieśń

2. Odziany w tęczę żywych barw
błyskawic blask i gromów głos
błogosławieństwo chwałę,
moc, siłę mądrość, cześć
Niech przyjmie Pan potężny Bóg.

Ref. Święty, święty, święty jest
Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest przychodzi znów.
Wszystko Tobie śpiewa
Królowi królów cześć,
Tyś wszystkim dla mnie jest
uwielbiam Ciebie.

3. Staję w zachwycie,
staję w podziwie,
gdy wspominam imię Twe.
Jezu Twe imię mocą,
powietrzem, żywą wodą,
Niepojęty, wielki Bóg.
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Ref. Święty, święty, święty jest
Pan Bóg Wszechmogący
On był i jest przychodzi znów.
Wszystko Tobie śpiewa
Królowi królów cześć,
Tyś wszystkim dla mnie jest
uwielbiam Ciebie.

58. Godzien jesteś, Wielki Boże
Uwielbienia przyjąć pieśń
z moich ust
Kocham Ciebie, wielbię Panie
i z radością składam życie
u Twych stóp.

/ Panie zanurz nas w miłości swojej.
Panie zanurz nas w miłości swej. / x2

59. Godzien, o godzien nasz Bóg
siedzący na tronie
Baranek wśród chwał
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
honor i chwałę i cześć.
 
On Bogiem jest na wieki wieków, / x3
amen.
 
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie,
oddając Ci hołd,
mądrość, wdzięczność, siłę i moc,
honor i chwałę i cześć.
 
Tyś Bogiem jest na wieki wieków, / x3
amen.
 
60. Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
by wielbić święte imię Twe.
/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
to stajemy się Twą rodziną. / x2
 
61. Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce
- módl się za nami.
Chwały Ikono, Dziewico Posłuszna 
– módl się za nami. 
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska...
Matko żyjących, Początku Kościoła...
Bogurodzico, Córo Twego Syna...
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Znaku nadziei, Mieszkanie mądrości...

62. Hej, Jezu, Królem Tyś,
Życie Twe uwalnia mnie,
Będę sławił cały dzień,
Doskonałe drogi Twe.

Hej, Jezu, Panem Tyś,
Chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
Wola Twa niech spełni się.

Chwała Barankowi, cześć,
Weź mnie do ziemi swej,
Zwyciężymy w Imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe.

Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak potężny jesteś Ty.
Hej, o hej, o Lwie Judy,
Jak wspaniały jesteś Ty.

62_B. HYMN ŚDM
1. Wznoszę swe oczy ku górom,
skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest! 
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Ref: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! 
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

63. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. / x2
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Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,
wywyższony bądź, Boże nasz,
hosanna niechaj ciągle brzmi.
 
2. Chwała, chwała, Królowi Królów chwała, cześć. / x2
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,
wywyższony bądź Boże nasz,
Królowi Królów chwała, cześć.
 
Jezus, Jezus, Jezus Królem Królów jest. / x2
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią,
wywyższony bądź, Boże nasz,
Jezus Królem Królów jest!
 
63_B. Hosanna 
1.Patrzę na Króla chwały
W ogniu z nieba zbliża się
A ziemia drży, a ziemia drży.
Patrzę na Jego łaskę,
Która zmywa grzechu brud,
Pieśń niesie się, pieśń niesie się.
Ref.: Hosanna, hosanna,
Hosanna na niebiosach

2.Patrzę na pokolenie,
Które wiarą zmienia świat
Króluje Pan, Króluje Pan
Ref.: Hosanna, hosanna,
Hosanna na niebiosach
Oczyść, ulecz serce me,
Daj zobaczyć, co niewidzialne jest,
Naucz kochać tak jak Ty kochałeś
Wolę Twoją poznać chcę,
Dla Królestwa żyć pragnę wiedząc, że
Do wieczności zbliża mnie każdy dzień

64. Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
On teraz biegnie, by spotkać mnie. / x2 
Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się  cud.
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.
 
65. Jahwe, ja wiem, jesteś  tu,
przy mym boku dzień po dniu.
Ochraniasz mnie od zła
i prowadzisz mnie drogą odwieczną.
 
1. Ty przenikasz mnie, Panie, i znasz ,
czy siedzę, czy stoję zawsze wiesz.
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Twoja dłoń jest nade mną, odsuwa śmierci cień,
chroni mnie przed złem.
 
2. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam ,
gdybym wstąpił do nieba, będziesz tam.
Czy na skrzydłach jutrzenki, czy na krańcu mórz,
tam bym znalazł Cię.
 
3. To Ty Sam utworzyłeś mnie.
Moje serce i myśli wszystkie znasz.
Zanim słońce ujrzałem, Ty utkałeś mnie
w łonie matki mej.
 
66. Ja jestem Bogiem, uzdrawiam cię ,
Ja jestem twym lekarzem.
Niech Moje Słowo uleczy rany twe,
Ja jestem twym lekarzem.
Ty jesteś Bogiem, uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym lekarzem.
Niech Twoje Słowo uleczy rany me,
Ty jesteś mym lekarzem.
 
67. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska, Panie,
do Ciebie przychodzą synowie ludzcy,
nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem
i schronią się w cieniu skrzydeł Twoich.
 
1. Łaskawość Twoja Panie sięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry,
wyroki Twoje jak wielka otchłań.
 
2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.
Zachowaj łaskę dla tych, co Cię znają,
i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.

66_B. Jak wielki jest Pan
1.To On nasz Pan i Król, 
odziany w majestat Swój, 
ziemio raduj się /x2
Okrywa światłość Go, 
ucieka ciemność i zło 
i drży na Jego głos /x2 

Ref. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze
mną wielki jest Bóg,
Niech wszyscy wiedzą wielki,
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wielki jest Bóg 

2. On czas w Swej dłoni ma, 
od wieków na wieki trwa, 
początkiem końcem On /x2
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch, 
Barankiem jest i Lwem./x2 
 
68. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był,
będę tańczył ze wszystkich sił        
przed Panem, Królem mym.                
Jak Miriam grała na bębnie swym,
będę klaskać ze wszystkich sił
przed Panem, Królem mym.      
        
       Ref.. Pokłońmy się przed Bogiem,      
                oddajmy Jemu cześć.           
                Wielbijmy Imię Jezus,         
                śpiewajmy Panu pieśń.    
      
2. Jak Judejczycy przed bitwą swą,
zawierzmy Panu i chwalmy Go,
pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,
oddajmy Panu chwałę cześć,
a wróg ucieknie wnet.
 
69. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
i śpiewać psalm Twojemu imieniu,
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
a nocy wierność Twoją
przy dziesięciostrunnej harfie,
i lutni, i dźwięcznej cytrze.
 
70. Jak łania pragnie wody ze strumieni,
moja dusza pragnie Cię.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
zawsze chcę uwielbiać Cię.
Tylko Ty jesteś mocą mą,
Twoja wola- wolą mą.
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,
zawsze chcę uwielbiać Cię.
 
72. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie,
trzymaj mnie mocno dziś.
Zawsze chcę przy Tobie być.
Boża miłość wypełnia mnie, Panie,
Boży pokój wypełnia mnie, Panie.
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73. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź,
dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.
/ Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy Twej,
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. / x2

74. Jak śmierć potężna jest miłość
jak Szeol wielka jest zazdrość jej.
a żar jej jest jak żar ognia
jak płomień Pański
w potędze swej.

Przenigdy bowiem miłości ognia
nie ugasza wody,
nie zatopią rzeki.
Gdyby za skarby ktoś miłość swą oddał,
pogardzą nim tylko,
pogardzą nim tylko

75. Jam jest Chleb Życia,
kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął,
kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeśli go nie pociągnie Ojciec.
A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę,
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

2. Chlebem, który Ja dam
jest Moje Ciało za życie świata,
jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki,
będzie żył na wieki.

3. Ja jestem Zmartwychwstaniem,
Ja jestem Życiem,
kto we Mnie wierzy, choćby i umarł
żyć będzie na wieki.

76. Ja nie myślę tak, jak wy
- mówi Pan - moje drogi inne są.
 
77. Ja wierzę, że to Jezus,
wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć
i za cenę śmierci życie dał!
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Wierzę, że jest tu teraz,
stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawiać,
ma przebaczenia dar.
 
Ja wierzę Tobie, Panie,
wierzę, że Tyś Synem Boga jest.
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
i  za cenę śmierci życie dać.
 
Wierzę, że tutaj jesteś,
stoisz pośród nas.
Masz moc nas teraz uzdrawiać,
masz przebaczenia dar.

78. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg,
Wszystko co mam, oddaję Mu,
On jedynym Panem jest.
Szema Izrael, Szema Izrael. /x2

79. Jestem dzieckiem Boga,
Synem, na którego czekał Bóg,
Królewskim płaszczem
Pan odział mnie, Moja nadzieja znalazła
w Nim swój dom.

2. Bo jestem upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie mam,
Królewskim dziedzicem
Pan już nazwał mnie, W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom.

3. Jesteś dzieckiem Boga,
Synem, na którego czeka Bóg,
Królewskim płaszczem
Pan odzieje cię, Twoja nadzieja znajdzie
w Nim swój dom.

4. Bo jesteś upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie masz,
Królewskim dziedzicem
Pan już nazwał cię, W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom.

80. Jestem kochany z moim grzechem,
jestem kochany z mą słabością. 
Za darmo ukochał mnie Pan. 
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. 
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1. Byłem umarły w moich grzechach, 
żyjąc według sposobu tego świata, 
według ducha, który działa w synach buntu. 
Postępując według żądz mego ciała,  
spełniałem zachcianki myśli zdrożnych, 
z natury zasłużyłem na gniew. 

A Bóg przez wielką swą miłość 
z Chrystusem przywrócił mnie do życia. / x2 

2. Umiłował mnie, gdy byłem umarły,
wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach, 
nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga. 
Nie z uczynków abym się nie chlubił, 
będąc obcym w społeczności Izraela, 
bez udziału w przymierzach obietnicy, 

przez krew Pana stałem się bliski, 
zbawiony poprzez Jego łaskę. / x2
 
81. Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe, wiem, jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr,
otwieram się i czuję znów, że
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
nieskończenie dobry Święty Duch
ogarnia mnie.
 
82. Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Boga,
wielbiąc Go.

83. Jest jedno Ciało, jeden Pan.  
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy,
zdobywamy ziemię tę.
 
Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem,
by oddawać Jemu cześć.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
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Jego świętym narodem.
Wielbijmy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.  
 
84. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie,
chociaż tak wielu nas jest. / x2
Jezus jedną wiarę daje nam
i w niej łączy wszystkich nas.
Jedną nadzieję nam jedyny Ojciec, Bóg.

85. Jesteśmy Panie
Kapłaństwem Twym,
by wielbić Majestat Twój.
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
by każdy Ciebie poznać mógł.
Niebo i ziemia
wciąż głoszą Twą chwałę,
a gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest Wszechmocny,
Wielki Pan,
Twa władza i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa.

Niech świątynia Twoja
wypełni się chwałą.
Niech nasze głosy Ciebie czczą.
Niech świątynia Twoja
wypełni się chwałą.
Niech głośno instrumenty brzmią.

86. Jestem dzieckiem Boga,
Synem, na którego czekał Bóg,
Królewskim płaszczem
Pan odział mnie, Moja nadzieja znalazła
w Nim swój dom.

2. Bo jestem upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie mam,
Królewskim dziedzicem
Pan już nazwał mnie, W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom.

3. Jesteś dzieckiem Boga,
Synem, na którego czeka Bóg,
Królewskim płaszczem
Pan odzieje cię, Twoja nadzieja znajdzie
w Nim swój dom.

4. Bo jesteś upragnionym dzieckiem,
Potężnego Ojca w niebie masz,
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Królewskim dziedzicem
Pan już nazwał cię, W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom.

87. Jesteś,  Panie, winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.
 
Ref. Panie, Panie,
naucz nas w miłości Twojej trwać.
 
2. Cóż trwałego poza Tobą
człowiek zdziała sam ze siebie?
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne?
 
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w sercu, które ciebie kocha.
 
4. Wejdź, o Jezu, w moje życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść,
cześć i chwałę Ojcu oddać.

88. Jesteś radością mojego życia,
o-o-o Panie mój. / x2
Ty jesteś moim Panem, / x3
na zawsze jesteś Panem mym!
 
Jesteś pokojem mojego życia...
 
Jesteś miłością mojego życia...

89. Jest  we mnie kraina przezroczysta
w blasku jeziora Genezaret, 
jest łódź i rybacka przystań, 
oparta o ciche fale.
 
Ref. Tłumy, tłumy serc, 
zagarnięte przez jedno Serce, 
przez jedno Serce najprostsze,
przez najłagodniejsze.

2. A wszystko przez punkt jeden biały
z najczystszej bieli,
objęty w sercu człowieczym
krwawym przepływem czerwieni.

28



90. Jesteś życiem mym,
więc każdy ruch
robię w Tobie Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
Jesteś drogą mą,
więc każdy krok
stawiam w Tobie Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi

Fale Twojej łaski Panie Gdzie nie spojrzę
tam wciaż widzę Cię Twa miłość mnie uwiodła Jezu jakże to możliwe jest
/ na, na, nanana, na. /x4

91. Jeśli nie ja, jeśli nie ty,
dziś nie będziemy Jezusa czcić,
jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew,
to kamienie wzniosą swój krzyk.
 
1.Błogosławię Cię, Panie i Boże mój,
odbierz królewską cześć,
boś Ty godzien, by sławić Cię.
 
2.Okazujesz swą moc,
błogosławisz mój dzień.
Przyjmij dziękczynną pieśń,
boś Ty godzien, by sławić Cię.
 
92. Jeśli radość w sercu chcesz  mieć,
radość, która wiecznie ma trwać,
/ przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę, / x3
/ głoś chwałę i moc. / x3
 
Jeśli miłość w sercu chcesz mieć...
 
Jeśli pokój w sercu chcesz mieć...
 
Jeśli wiarę w sercu chcesz mieć...
 
Jeśli ufność w sercu chcesz mieć...
 
93. Jezu, Jezu, stoję przed Tobą,
Panie Wszechmocny.
Jezu, Jezu, / ja się oddaję Tobie, Panie mój. / x3
 
94. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem,
idąc z nim nie lękam się,
bo w moim sercu gości pewność,
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że mój Pan dziś ze mną jest.
 
1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,
bo byłem daleko od Ciebie.
Teraz znów Cię odnalazłem,
w Twoim ręku jest życie me.
  
2. Biegnijcie z radością do źródeł,
do źródeł Bożego zbawienia,
każdego dnia chwalcie Pana,
Jego imienia wzywajcie wciąż.
  
3. Ogłoście całemu ludowi
wielkie dzieła Bożej miłości
i z radością wspominajcie,
jak jest wielki i święty Pan.
  
4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
niech świat cały pozna Boga.
Trwaj w radości, o Syjonie,
gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

95. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. / x2
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. / x2

96. Jezus Chrystus
przyszedł na świat,
aby zniszczyć na wieki potęgę zła
Chrystus w nas zwycięzcą jest
Więc radujmy się dziś,
Bo Jego Królestwo jest w nas

Ref. Wszelki grzech Pan zwyciężył
Alleluja zwyciężył
Śmierci moc pokonał
Alleluja pokonał
Nad chorobą tryumfuje
Alleluja tryumfuje
Jezus Królem jest

2. Imię Pana, moc Jego Krwi,
Nad szatanem daruje zwycięstwo nam,
Musi pierzchnąć złego moc,
Chrystus Panem tu jest
I Jego Zwycięstwo jest w nas.
 
97. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, / x2
Jezus Chrystus ten sam także na wieki,
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alleluja, alleluja.

98. Jezus jest Panem - o tak, o tak!
Jedynym Zbawicielem,
więc złóżmy serca u Jego stóp
i głośno chwalmy Go!

Odwieczną skałą
jest Chrystus Pan,
ucieczką najpewniejszą.
On moje serce oczyszcza tu,
bym się z Nim spotkać mógł.

W Twoim Duchu, Panie mój,
śpiewać Ci będę,
uwielbiać Imię Twoje
każdego dnia!
W Twoim Duchu, Panie mój,
wywyższam Ciebie,
ofiarowuję Tobie moją pieśń!

99. Jezus jest tu, Jezus jest tu,
o, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię,
Jezus jest tu.
 
Pan jest wśród nas...
 
Bóg kocha nas...

100. Jezus, Jezus, święty namaszczony Pan, Jezus.
Twe imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej.
Twe Słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu ja kocham Cię, ja kocham.
 
101. Jezus, Jezus, uwielbiajmy Go,
wywyższajmy Jego Święte Imię, amen. / x2
Alleluja... / x4

Jezus, Jezus, radujmy się,
Pan ma wielką moc, amen. / x2
Alleluja...

Jezus, Jezus, On króluje tu,
On zwycięzcą jest, amen. / x2
Alleluja...

102. Jezus - Najwyższe Imię,
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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.
 
103. Jezu, tchnij w moje serce swojego Ducha,
rozpal w nim miłości żar.

103_B. Jezu godzien jesteś przyjąć cześć,
Uwielbienie, chwałę, moc  /x2

Ref. Wielbię Cię Święty Boże mój 
W Tobie jest moje życie
Wielbię Cię Święty Boże mój 
Wielbię Cię, wielbię Cię

2.Jezu, Ty królujesz pośród nas 
w majestacie chwały Twej /x2
Ref. Wielbię Cię…
Amen / x

104. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
niech ciemność ma nie przemawia do mnie już!
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.
 
105. Jezu, wywyższamy Cię,
              ogłaszamy Królem dziś.
Stojąc tu w obecności Twej,
             wielbimy święte imię Twe.
Wielbiąc wznosimy Tobie Tron, / x3 
przyjdź, o Jezu, i króluj nam.
 
106. Jezus Chrystus to Panów Pan
i całej ziemi Król. / x4 
Jedyny Pan, władca narodów, jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia,
bo Jezus to Panów Pan!
Alleluja, alleluja, alleluja! / x4

107. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
chwałę z serca mego dam
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ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam
 
108. Jezus Królem naszym jest,
Jezus, nasz umiłowany. / x2
/ Wstań, święty Boże nasz,
o wstań i zajaśniej nad nami./ x2

109. Jezus, moim zbawieniem jest
Jezus, ocalił życie me.
Jezu, Ty jesteś Drogą,
Jezu, Ty jesteś Prawdą,
Jezu, Ty jesteś Życiem,
Jesteś naszym Panem i Bogiem.
110. Jezus mój dobry jest,
dobry jest Jezus mój,
Doradca, Boży Syn,
dobry jest, dobry jest.
 
Jezus mój wspaniały jest,
wspaniały jest Jezus mój.
Książę Pokoju,
wszechmogący Bóg,
wspaniały jest.
 
111. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy,
Jezus to Król, uwielbiamy Go.
Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi.
La la laj la laj...
 
112. Jezu, wejdź do mego serca,
z łaską swoją wejdź.
Jezu, wejdź do mego serca,
bardzo potrzebuję Cię.
 
113. Jezus zwyciężył, to wykonało się,
szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja,
po wieczne czasy Królem Królów jest.
Jezus jest Panem, / x6
On jest Panem ziemi tej.
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114. Jezu, źródło niezgłębionej miłości Ojca
Otworzyło się, obmywając z grzechów mnie

115. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

116 Każdego dnia przy Tobie trwać
Poznawać Ciebie. / x2
/ Pragnę bliżej Ciebie być, / x2
rozkochać się.
Jeszcze bardziej kochać Cię,
jeszcze dłużej wielbić chcę,
rozkochać się.
/ Kocham, kocham Cię,
Panie mój. / x2

116_B. Każdy spragniony (Panie Jezu  przyjdź)
1. Każdy spragniony i słaby też
Niech przyjdzie do źródła
Serce obmyje swe
Niech ból i cierpienie zanurzy Pan
w  swym miłosierdziu
niech głębia woła nas

ref. Panie Jezu przyjdź..
(Duchu Święty przyjdź)..

117. Kiedy cichnie gwar,
wszystko kończy się
Wtedy szukam Cię
Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest…
Co ucieszy Cię

Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem, że śpiew nie jest tym,
Czego ode mnie chcesz

Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów spraw
Ty patrzysz w duszę mą
Powracam znowu, by wielbić Ciebie,

By wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wcią
Przepraszam Ciebie za moje grzechy,
By wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż

118. Kocham Ciebie, Panie mój,
z ciemności wyprowadzasz mnie
ku światłu swemu.
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Z niewoli wybawiłeś mnie swą mocą,
wciąż ze mną jesteś, o mnie troszczysz się,
z głębi serca chcę dziś wyznać, że…
 
119. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.
 
2.Gdzie się zbierze dwóch lub trzech,
dobro mając na celu,
tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu: jedno serce, jedną duszę, tworząc 
jedność z wielu.
 
3. Kto się dzieli tym, co ma, z potrzebującymi,
ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi.
 
120. Królestwo Twe Panie
pośród nas jest
Twój Duch, sprawiedliwość, pokój,
więc przyjdź, wprowadź nas
do bram Królestwa Bożego
 
121. Któż Ci dorówna, Panie mój?
Stworzyłeś nas na swe podobieństwo.
Któż Ci dorówna, o Panie?
Przychodzimy, by uwielbiać imię Twe.
 
Ref. Chwalimy Cię, wywyższamy Cię,
Ty miłością swą przenikasz nas.
Chwalimy Cię, wywyższamy Cię,
któż Panie jest jak Ty.
 
122. Któż jest tak potężny jak nasz Pan,
któż w zwycięstwie wiedzie nas?
Któż miłością swą obdarza świat,
któż nam daje tyle łask?
 
Ref. To Pan, nasz Bóg, potężny Król w niebiosach.
To Pan, nasz Bóg, na ziemię do nas zszedł.
To Pan, nasz Bóg, zamieszkał w naszych sercach
i miłością swą zamienia smutek w śmiech.
 
2. Jego serce zawsze czułe jest,
On usłyszy każdy szept.
On przygarnia wszystkie dzieci swe
i za rękę wiedzie je.
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123. Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
laudate omnes gentes, laudate Dominum.
 
124. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
prosi, byś był światłem, 
byś na drodze do królestwa 
wzmacniał serca swoim Ciałem. 
Zostań, zostań wśród nas, o Panie. 

1.Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą 
i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. 
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, 
ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. 

2.Twoja Krew niechaj jest napojem mocy 
i kieruje zapał kroków w Twoje ślady. 
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, 
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 

3.Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, 
bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. 
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, 
z Twego serca płynie nowe przebaczenie.
 
125. Marija, Regina Mundi,
Marija, Mater Eclesiae!             
Tibi assumus, tui memores
vigilamus, vigilamus.

126. 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. TB

Ref. / Bo tak jest z tymi,
którzy z Ducha narodzili się.
Nikt nie wie dokąd pójdą
za wolą Twą. / x2

/ Słuchać Słowa całym sercem,
W Duchu Świętym je wypełniać
Amen, amen, amen / x2
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126_B. Marana Tha 
przyjdź Panie przyjdź
Jezu Marana Tha
I usłyszałem jak gdyby głos
donośny z nieba.
Tłum wielki śpiewał:
Alleluja.
Zbawienie, moc i chwała x2
Od Boga.

127. Maryjo, weź mnie za rękę,
poprowadź do Twego Syna.
Przyciśnij mnie do drewna,
niech spłynie krew
i mnie oczyści.
 
128. ref.: Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź!

1. Z wszystkich niewiast wybrana
przyjdź i drogę wskaż!
Córko ludu Bożego,
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna,
pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych,
przyjdź i drogę wskaż!
Dziewico, wzorze prostoty,
do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli,
pokój światu daj.

3. Królowo narodu naszego,
przyjdź i drogę wskaż!
uciśnionych nadziejo,
do Syna Twego nas prowadź.
Światło łaknących prawdy,
pokój światu daj.

4. Pociecho ludu biednego,
przyjdź i drogę wskaż!
Pani wszelkiej radości,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko tkliwego serca,
pokój światu daj.
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5. Dziewico, Matko Chrystusa,
przyjdź i drogę wskaż!
Dziewico, Matko Kościoła,
do Syna Twego nas prowadź.
Dziewico, Matko ludzi,
pokój światu daj.  

6. Matko, przez Syna nam dana,
przyjdź i drogę wskaż!
Matko, która nas słuchasz,
do Syna Twego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz,
pokój światu daj.

7. Dziewico z nami idąca,
przyjdź i drogę wskaż!
Historii świata promieniu,
do Syna Twego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza,
pokój światu daj.

8. Matko ludzi bezdomnych,
przyjdź i drogę wskaż!
Matko prześladowanych,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko dzieci wzgardzonych,
pokój światu daj.

9. Matko ludzi cierpiących,
przyjdź i drogę wskaż!
Matko z sercem przeszytym,
do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca,
pokój światu daj.

9. Matko ludzi cierpiących,
przyjdź i drogę wskaż!
Matko z sercem przeszytym,
do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca,
pokój światu daj.

10. Matko płacząca nad nami,
przyjdź i drogę wskaż!
Matko przed karą chroniąca,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca,
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pokój światu daj.

129. Matko życia, Maryjo,
Matko moich narodzin z niewoli grzechu, 
Matko powstania ze snu śmierci,
która sprawiasz, 
że budzącemu się człowiekowi jaśnieje Chrystus! 
Weź moje życie, 
weź moje życie w swe dłonie i proszę, 
powiedz Ojcu Niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce 
pragnie żyć, jak Jego Syn.

130. Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń,
teraz, zawsze, na wieki, amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.
 
131. Miłości Twojej, Panie nasz,
i łaski Twej nie pojmie nikt.
Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś
i oświeć wszystkich nas
swoją prawdą niezmienną.
Na wieki utwierdź w wierze nas,
Ty Panie tak miłujesz świat,
że Swego Syna dałeś, by
za ludzki grzech na krzyżu zmarł
i dał nam poznać się,
Twoją prawdę niezmienną
na wieki i wielką miłość Twą.
 
132. Miłość wywyższona dla mnie na krzyżu,
mój Pan, mój Bóg, me zbawienie.
Miłość wywyższona, aby mnie wyzwolić,
mój Pan, mój Bóg, me zbawienie.
 
133. 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 zniżasz się.

133_B. Moja droga jest prosta,
Idąc nią w sercu radość mam, 
Bo wiem, że nie pomyliłem się. 
Moja droga jest pewna, 
Na jej końcu światłość jest, 
Która wciąż mi mówi, 
Jak mam dalej iść. 
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Ref. Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest. 

I chociaż wciąż upadam,
Chociaż gubię się, 
To jednak chce ciągle iść 
Moją drogą. 
Bo na niej jest prawda, 
Na niej pokój jest, 
Na niej jest moje szczęście, 
Moja miłość.

134. Mój Jezus Królem królów jest,
Mój Jezus władać będzie wciąż,
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. /x2

On dał mi całkiem nowe życie,
Uczynił mnie dzieckiem światłości,
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.

On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności,
Choroby wszystkie wziął na siebie
I już nie muszę się niczego bać

135.  Mój Jezus Zbawiciel
Panie któż jest jak Ty,
każdego dnia dziękować chcę
za cuda które czynisz mi.
Mój Jezus Obrońca
Wieża schronienia i Moc
wszystko co mam składam przed Tron,
nie przestanę wielbić Cię.
Wznoszę swój głos Panu chwał śpiewam pieśń,
z całym stworzeniem oddaję Ci cześć.
Góry ustąpią zgiełk mórz przejdzie w szept
kiedy Imię Twoje brzmi.
Składam Ci hołd wielbię Panie Twój Krzyż,
Ty zmartwychwstałeś bym wiecznie mógł żyć
Nic nie dorówna Twym Słowom, Miłości Twej.
 
136. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię,
przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.
Nie chcę się chować, lecz w Tobie się skryć,
w cieniu Twym Panie chcę iść.
 
Święty, potężny jesteś, Panie nasz,
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przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce, nie dzięki nam samym.
 
137. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny.
 
Ref. / Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam przespać poranka. / x2 
 
2.Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym chlebie,
który bierzemy do ręki.
 
3.Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
 
4.Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego chleba,
daj nam oddychać wiecznością
Twój oddech ożywia i wspiera.
 
5. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś,
a co dzień nowy wschód słońca
niech Ciebie nam zapowiada.
 
138. Na wieki będzie trwać chwała Boża,
bo raduje się Pan, że uczynił  świat.
Śpiewać chcę memu Bogu po wszystkie dni,
sławić, co stworzył On i wychwalać Go.

139. Nasz Bóg
jest potężny w mocy Swej
Króluje nad nami dziś
Z nieba rządzi w mocy,
miłości, mądrości Swej
 
140. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,
obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń!
 
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał,
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chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie,
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

140_B. Niechaj uwielbienia pieśń
Dziś popłynie z naszych serc na
Twoją Panie cześć
Chwalimy Cię, Ojcze i Synu
i Duchu Święty
Chwalimy Cię
Trójco Najświętsza 
 
141. Niech będzie Panu naszemu chwała i cześć,
Jemu chwała i cześć. / x2
 
1. Pan jest tarczą, mocą moją, podnosi mnie,
On mnie dotknął, z grzechu wyrwał mnie.
 
2. Pan wysłuchał mej modlitwy, przywołał mnie,
Jemu służyć, Jemu śpiewać chcę.
 
3. Któż szczęśliwszy będzie, jeśli dziś ze mną Pan,
przed obliczem Pana weselmy się.

142. Niech cała ziemia,
cała ziemia, cała ziemia
Panu odda cześć /x2

Chwalę o poranku,
chwalę Cię o zmroku
Chwalę Cię gdy mi przybywa lat
Chwalę Cię w radościach , chwalę Cię w zmartwieniach
Chwalę całym sercem
w każdy czas

Gdybyśmy mogli poznać tę,
Potężną moc Miłości Twej
Na wieki byśmy już wielbili Cię!
 
143. Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
 
144. Niech oblicze Twe, Panie mój,
zajaśnieje nad sługą Twym,
niech przenika mnie Jego blask.
 
145. Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi,
niech Pan błogosławi swój lud.
Niech Pan udzieli mocy nam,
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darząc nas pokojem.
 
146. Niech przepływa strumień Ducha
przez wszelkie ziemskie ciało
i potoki wody żywej niech wypłyną z was.
I napełnię swoim Duchem mój święty naród,
aż każdy człowiek padnie
na kolana przed Panem swym.
 
Ześlij deszcz, ześlij deszcz
i wylej Swego Ducha na nasz kraj.
Ześlij deszcz, ześlij deszcz,
i wypełnij nas swą mocą, światłem swym,
ześlij deszcz.
 
147. Niech strumienie żywej wody
wypłyną ze mnie dziś. / x2
Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni, mówi Pan, przyjdźcie więc i pijcie, by nie pragnąć już.
Bo kto wierzy we Mnie, w tym
rzeki żywej wody wytrysną.
 
148. Niech Twa chwała dziś zstąpi tu
i dosięgnie swą mocą narody
niech Twa wonność otoczy nas
gdy zebrani szukamy Cię

1. Narodów Władco
świat jeszcze zobaczyć ma
Twej obietnicy spełnienie
zwycięstwa Twego czas
zbliż się ku nam i nas dotknij
w swej sile umocnij nas
w naszej słabości się objaw
Swym Duchem ogarnij nas

2. Stworzenia Ojcze
świat jeszcze zobaczyć ma
Twej obietnicy spełnienie
zwycięstwa Twego czas
zbliż się ku nam i nas dotknij
w swej sile umocnij nas
w naszej słabości się objaw
Swym Duchem ogarnij nas

149. Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą.
Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną.
W każdej sytuacji, która trapi mnie,
troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę.
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              Jezu...
              Ojcze...
Duchu...
Przyjdź, o Duchu święty, i rządź życiem mym.
Niech w ramiona Twej miłości skryję się.
Oddal strach, zwątpienie, zabierz dumę mą.
Blisko tej miłości pragnę iść drogą Twą.
 
Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je.
Niech w ramionach swej miłości skryje cię.
Gdy Mu dasz swe życie, On ci wolność da.
Będziesz wiecznie żył, przebywał już razem z Nim.
 
150.  Niech Twój rozbłyśnie dzień,
niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
ocalenie przyniesie nam.

151. Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg  nasz.
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego,
wielki jest Bóg, nasz Pan.
 
152. Nie ma nikogo jak Jezus. / x3
Nikogo takiego jak On.
Chodziłem długo:
Nie ma, nie ma.
Szukałem wszędzie:
Nie ma, nie ma.
Patrzyłem wokół,
Nie ma nikogo jak On.

153. Nie ma w nikim innym zbawienia dla ludzi,
nie ma innego imienia pod niebem,
tylko Jezus, Jezus jedno imię, Królów Król.
Tylko Jezus, Jezus jedno imię, Panów Pan.

153_B.Nie przez siłę, nie przez moc
Lecz przez Ducha mówi Pan x2

Oręż naszej walki
nie jest z tego świata
lecz w Duchu ma moc,
w Duchu ma moc
Ogrom Jego łaski
potęga Miłości
ponad wszystko są x2

Gdy Jezusa wielbimy dziś
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i jedność wśród nas
mamy zwycięstwo bo On
walczy sam
 
154.  Nie ścigaj się z Miłością, zaufaj jej.
Niech będzie twoim gościem, ty posuń się,
a ona, gdy urośnie, usunie lęk,
do siostry świętości zaprosi cię.
 
Nie lękajcie się, nie lękajcie się,
nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.
 
155. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas. 
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. 
On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg. 
Dom swój daje wszystkim opuszczonym. 
Zsyła deszcz obfity na to,
co spragnione i wyczerpane jest. 
Dobry jest dla wiernych w łasce swej nasz Bóg, 
dla nas uniżył się, prawda ta...
 
On zna każde serce. 
Nie odwraca się, gdy wzywamy Go, 
kocha nas pomimo tego, że tak niewiele
możemy Mu dać, prawda ta...

155_B.  Niepojęty, niezmierzony
1.Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Stworzenie objawia Majestat Twój
Od kolorów jesieni po wiosenny nów
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną
cudownych słów ogłaszając 

ref. Niepojęty, niezmierzony
gwiazdy stworzyłeś na niebie
i każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Wszechmogący nieskończony
W zachwycie klękamy przed Tobą
By wyznać Ci że wspaniałym Bogiem Tyś jest

2.Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz
Kto maluje kolory polarnych zórz
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc
Tylko Ty 
 
156. Nie tak,  jak myślisz, nie tak, jak widzisz,
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nie tak, jak sądzisz, tam będzie.
Łaska ta czyni mnie posłusznym
nieśmiertelnym w Jego rękach.
Powołany do istnienia, jestem wolny, by kochać. / x2
 
Ref. Otwórz oczy swe, Jemu oddaj się.
Tak, jak czujesz, by zawsze w prawdzie żyć.
Otwórz oczy swe, wszystko proste stanie się.
Pamiętaj, idziesz do domu Ojca.
 
157.  Niech Twój święty Duch
dziś przenika mnie
i niech zawsze już
gości w duszy mej
i niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych,
Ojcze, obmyj mnie,
Duchu Święty, przyjdź.
 
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas,
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.
I niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych,
Ojcze, obmyj mnie,
Duchu Święty, przyjdź.
 
158. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
wielbicie Pana, Jego zastępy.
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! / x2
 
2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące, wielbijcie Pana.
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne, wielbijcie Pana.
 
3.Niech wszyscy wielbią imię Pana,
bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała.
 
4.On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia.
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5.Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
po wszystkie wieki wieków, amen.
 
159. Nie siłą, nie mocą naszą,
lecz mocą Ducha Świętego.
 
160. Nie zabraknie mi nigdy chleba,
nie zabraknie mi nigdy wody,
bo Ty, Jezu, jesteś chlebem z Nieba,
Jezu, jesteś Źródłem mym.
 
161. Niosę Tobie mój grzech,
to, co najgorsze jest w duszy mej,
w sercu mym, abyś Ty
uleczył mnie jeszcze raz.
 
162. Obdarz nas, Panie, pokojem,
bo my wierzymy w Twą moc.
Panie, udziel nam Ducha swojego,
Ducha pokoju.
 
163. Oblubieniec czeka już.
Pierzmy szaty, blisko dzień wesela.
Zaproszonych gości tłum
stanie u bram, które Pan otwiera.
 
Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest
a Kościół świętą Panną, którą umiłował...
zdobył swoją krwią.
 
2.Tylko Oblubieniec wie,
kto naprawdę jest w Nim zakochany.
W dniu wesela znajdzie ich,
wniesie przez próg, przez Żywota bramy.
 
164. / Oczarowałaś serce  me,
siostro, oblubienico ma.
Oczarowałaś serce me
jednym spojrzeniem  oczu Twych, / x2
Maryjo!

165. Oczyść serce me,
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me,
chcę czystego złota blaskiem lśnić.
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Ref. Zstąp, Ogniu, zstąp,
przyjdź, oczyść serce me.
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie.
Chcę zawsze być święty,
Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,
gotów by służyć Ci.
 
166. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas, / x2
wśród nas jest, wśród nas jest.
 
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą,
zmarli powstają, by żyć.
Ubogim głosimy tę dobrą nowinę:
Jezus jest Królem, amen.
 
167. Ogniu, posól nas, Ogniu, rozpal nas,
Ogniu, umocnij nas, Ogniu, roześlij nas.
 
168. Ofiaruję Tobie, Panie mój,
całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz:
Tyś miłością mą jedyną jest.

169. Ogrodzie Oliwny,
widok w tobie dziwny!
Widzę Pana mego,
na twarz upadłego.
Tęskność, smutek,
strach Go ściska!
Ach, Jezu mdlejący,
prawieś konający!

2. Kielich gorzkiej męki
z Ojca Twego Ręki.
Ochotnie przyjmujesz,
za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z nieba zjawia,
o męce z Tobą rozprawia,
Ach, Jezu strwożony,
przed męką zmęczony!

3. Uczniowie posnęli,
Ciebie zapomnieli,
Judasz zbrojne roty
stawia przede wroty.
I wnet do Ogrójca wpada z wodzem swych zbójców gromada.
Ach, Jezu kochany,
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przez ucznia sprzedany!

170. Ojcze wielbimy Twe Imię
Obecność wśród nas
Ojcze Tyś jest godzien chwały
Tyś jest godzien czci

Stworzyłeś każdego z nas
Śpiewamy Ci w każdy czas
Wszechmocny władca odwieczny Pan
Nasz Król i Bóg na wieki
/ Alleluja, Alleluja Alleluja
Wielbimy Cię / x2

171. O Jezu, cichy i pokorny,
uczyń serce me
według Serca Twego.

171_B. Otwierasz niebo
1. Usłyszałem i ujrzałem 
głos wielu aniołów 
Mówiących: Oto jest Pan! 

Ref. Otwierasz niebo, Panie 
Baranku Boży, zapraszasz nas 
Otwierasz niebo, Panie
Baranku Boży

2. Niebo nowe, ziemia nowa
Tam mieszkać będziemy, 
Baranek obiecał nam.

3. Masz księgę, w której 
zapisane jest imię me.
Bądź uwielbiony.
 
172. On jest moim życiem,
On jest moją siłą
On jest mą nadzieją,
Jezus, mój Pan.

Wielbić Cię chcę życiem mym.
Wielbić Cię chcę pieśnią mą.
Ze wszystkich mych sił
uwielbiać Cię chcę,
moja nadzieja to Ty.

173. O Pani, ufność nasza,
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w modlitwy Twej obronie
chroń nas, chroń nas,
Królowo Pokoju.
 
174. O Piękności niestworzona,
kto Ciebie raz pozna, ten
nic innego kochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim, jako
jedno ziarenko piasku
w bezdennym oceanie.
Czuję, że nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie, która
by nie płonęła miłością ku Tobie,
Miłosierdzie Boże / x3
 
175. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew, / x2
do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.
 
Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. / x2
2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, / x2
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam./ x2
Chwalimy święte imię Twoje, jak uczyłeś nas.
 
4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś sz1ak, / x2
idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

176. O, pozwól Zbawcy, by cię dotknął
swoim Duchem, łaską swą.
Pozwól Mu, by zaspokoił serce twe.
Zabierze to, co ci przeszkadza
czystym sercem chwalić Go.
Święty Duch niech mocą swą uzdrowi cię.
Jezu, o Jezu, przyjdź, napełnij mnie,
Jezu, o Jezu, lud Twój błaga Cię.
 
177. O, Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
sercom, co dziełem są Twych rąk.
 
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
i Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
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bo moc z prawicy Ojca masz,
przez Ojca obiecany nam,
mową wzbogacasz język nasz.
 
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy swej.
 
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz,
niech w drodze za przewodem Twym
miniemy zło, co kusi nas.
 
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.
 
7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
i Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen
 
178. 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 chcę Ci już mówić o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

178_B. Oceans
1.Ty wzywasz na nieznane wody
Niepewnie więc mój stawiam krok
W ukryciu Ciebie odnajduję
I wierzę Ci choć wokół toń

ref. Panie wzywam Imię Twe
Nad bezkres fal podnoszę wzrok
Gdy burzą się
W ramionach Twych wytchnienie me
Bo Ciebie mam i jestem Twój
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2. W głębinach łaska Twa wystarcza
Twa mocna dłoń ochrania mnie
Gdy krok niepewny, strach otacza
Ty nie zawiedziesz nigdy mnie.

*Duchu Święty naucz ufać Ci bez granic
I poprowadź mnie po wodzie
Dokądkolwiek mnie powołasz
Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść
Będę wierzyć coraz mocniej 
w obecności mego Zbawcy
 
179. Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali: alleluja!
Dopiero przyszli od zdroju,
światłością się napełnili,
alleluja, alleluja!
 
1. Na baranka Pańskich godach
w szat świątecznych czystej bieli
po krwawego morza wodach
nieśmy Panu pieśń weseli.
 
2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus-Kapłan ofiaruje.
 
3. Na drzwi świętą Krwią skropione
anioł mściciel z lękiem wziera,
pędzi morze rozdzielone,
wrogów w nurtach swych pożera.
 
4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
wielkanocną też ofiarą.
Tyś przaśniki nasze czyste
dla dusz prostych z szczerą wiarą.
 
5. O, ofiaro Niebios święta,
Ty moc czarta pokonywasz,
zrywasz ciężkie śmierci pęta,
wieniec życia nam zdobywasz.
 
6. Chrystus, piekło pogromiwszy,
swój zwycięski blask roztacza,
niebo ludziom otworzywszy,
króla mroków w więzy wtłacza.
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7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
wielkanocną był radością,
strzeż od grzechu śmierci srogiej
połączonych Twą miłością.
 
Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje,
i Świętemu też Duchowi
niech na wieki nie ustaje.
 
180. Otwórz me oczy, o Panie,
otwórz me oczy i serce,
chcę widzieć Ciebie. / x2
Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą siłę i moc,
gdy śpiewam: święty, święty, święty.
 
181. Oto jest dzień, który dał nam Pan,
weselmy się i radujmy się nim,
alleluja, alleluja!
 
182. 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.

183. 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.

184. O usłysz mój głos, / x2
Panie mój, wołam Cię.
O usłysz mój głos, / x2
przyjdź i wysłuchaj mnie.
 
185. Pana chwal, duszo ma, / x3
Jego imię czcij.
Pan dobry jest,
On królem chwały,
łaskawy jest,
Jego więc chwalmy dziś!
 
186. Pan blisko jest, oczekuj Go.
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Pan blisko jest, w Nim serca  moc.
 
187. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest ukojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
 
Ref. / Sam powiedziałeś nam:
proście o co chcecie, a dam. / x2
 
2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest objawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest oświecenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zrozumienie.
 
3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest wyzwolenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zmartwychwstanie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zbawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
 
4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odkupienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odrodzenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

188. Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata,
jesteś  najwyższy, Panie mój, Królu mój. / x2
Wywyższamy Cię, / x 3
Boże nasz!
 
189. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże,
czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem. / x2
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1.Nie boję się,
chodzę w noc ciemną bez lęku.
Dobrze to wiem,
Ty jesteś ze mną.
 
2.Chcę z Tobą chodzić
po wszystkich mych drogach.
Prowadź mnie w mocy swej,
abym nie upadł.
 
3.Jak.Henoch z Tobą Panie chodzić chciał,
tak z Tobą chodzić chcę.
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał,
tak ja oddaję kroki swe.
 
4. I nawet, kiedy nie mam nic,
to wiem, że obok jesteś Ty.
Ty jesteś ze mną,i nawet gdyby ciemna noc,
Ty trzymasz mocno moją dłoń, bo Ty jesteś ze mną.
 
190. Pana wielbić chcę,
dać Mu chwałę, cześć,
opowiadać o potężnych dziełach Jego.
Ludziom Boga dać,
w Nim też zawsze trwać,
aby była w nas chwała i moc.
Chwała Mu, chwała Mu,
chwała, chwała, chwała Jezusowi zawsze!
Chwała Mu, chwała niechaj brzmi!
 
191. Pan dobry jest, / x2
błogosławiony mąż, który ufa Mu.
Pan dobry jest, / x2
skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest.

192. 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.
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Niech ziemia nasz stanie się ołtarzem,
a 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 oddał na krzyżu,
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

193. Panie, któż jak Ty (Bóg Adonai)
Panie, któż jak Ty
Od wieków jest Twój tron
Na wieki są twe dni.
Morza chwalą Cię
Góry wznoszą pieśń
Tyś najwyższy jest 

Ref. Bóg Adonai
Od poranku aż po zmierzch
Cała ziemia Tobie śpiewa
Bóg Adonai
Całe niebo chwali Cię
Jedynemu Bogu chwała, /cześć/ 

194. Panie, który za nas umarłeś, zmiłuj się!
Panie, który życie oddałeś, zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi,  
niech Twe przebaczenie czystość dzieci przywróci nam.  

2. Chryste, który byłeś posłuszny, zmiłuj się! 
Który uczniom nogi obmyłeś, zmiłuj się! 
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi, 
niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas. 

3. Panie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się! 
Panie, Dawco życia, nadziei, zmiłuj się! 
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości,
niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi.

195. Panie mój, przychodzę dziś,
serce me skruszone przyjm,
skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż,
miłość mą wyznaję Ci,
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uwielbiam Ciebie w Duchu,
uwielbiam w prawdzie Cię.
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.
 
196. Panie nasz, Panie nasz,
Panie nasz, wielbimy Cię.
Niech się radują ci, którzy szukają Cię. / x3
Ci, którzy Ciebie kochają,
niech oddają Ci cześć.
Błogosławimy Cię,
błogosławimy Cię, wielbimy Cię.

197. Panie przyjmij mnie,
niech zmieni serce me,
Twa dłoń
cudownej łaski moc,
którą w Tobie mam.

2. Dziś doświadczam, że
bezsilność, która we mnie jest
Zwyciężona będzie wnet,
mocą miłości Twej.

3. Przytul mnie,
ogarnij Twą miłością
Spraw, bym mógł
przy Twoim boku stać.
Trwając tak poderwę się jak orzeł.
I z Tobą wzniosę się,
Twój Duch podniesie mnie,
mocą miłości Twej.

4. Otwórz oczy me,
pozwól widzieć twarzą w twarz
Miłości Twojej moc,
która żyje w nas.
Odnów myśli me,
niech Twoja wola spełnia się,
w mym życiu w każdy dzień,
mocą miłości Twej.

198. / Panie, Ty jesteś  radością mą.
Jezu, Ty rozweselasz mnie, o-o! / x2
 
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym.
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
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Pan strzeże przechodniów,
ochrania sierotę i wdowę.
Pan króluje na wieki,
Bóg przez pokolenia, alleluja!
 
199. / Panie, Ty znasz moje imię,
ukryte jest w Tobie. / x2
/ Objawiaj swoją miłość,
którą zachowałeś dla mnie. / x2
 
200. Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata,
jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. / x2
Wywyższamy Cię, / x3
Boże nasz!
Wywyższamy Cię, / x3
Boże nasz!
 
201. Panie, uzdrów nasz kraj,
Boże, zmiłuj się.
W ogniu swym przyjdź, oczyść i zmień,
kornie błagamy dziś przed tronem Twym.
Panie nasz, nad nami zmiłuj się,
o przyjdź, nad nami zmiłuj się.

202. Panie wierzę słowom
obietnicom które dałeś nam
że Duch Święty sie rozleje w nas
Jego moc ogarnie cały świat
To teraz czas i miejsce gdzie Twój lud uwierzył Ci
Tu jest mocy głos, tu jest ognia żar
kiedy lud Twój tutaj jest

ref: 
Tak, ja wierzę w to że nasz Bóg jest tu
Nic nie zmieni tego , że Boży Duch wypełnia mnie
Tak ja wierzę w to że nasz Bóg jest tu
kiedy w Imię Jego stanie dwóch lub trzech 
wierzę że odpowie i przebywa w miejscu tym

I nic na ziemi, w niebie, nie zniszczy mocy Twej
Ty w nasze usta wkładasz, słowa by głosić je
że wody nie ogarną, nie spali ogień też
Miłości, którą darzysz Twój lud - dzieci Twe! 

203. Pan jest dobrym pasterzem
życie złożył za świat,
za swój lud.
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On zgromadził narody
w jeden dom,
jedną wiarę nam dał.
Pan zbudował świątynię,
wiary skałą umocnił jej próg.

Ustanowił pasterzy,
aby wiedli lud
w miejsce, gdzie jest.
Jeden jest Bóg i Pan i Ojciec wszystkich,
On wybrał, zjednoczył nas.
Jeden jest Duch i chrzest i jedna wiara,
ponad wszystkimi jest Pan!

2.Obdarował dwunastu,
wskazał Piotra, powierzył mu klucz,
by otwarli Królestwo,
w którym ciemność nie znaczy już nic.
Zanim wyszli na drogi
szumem wichru napełnił ich dom.

Dał im Ducha, by mogli z mocą świadczyć
i głosić tę wieść.
Bóg otwiera ramiona,
weź tę miłość i siądź Mu u stóp.
On uzdrowi twe serce, nowym tchnieniem umocnić cię chce.

204. 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.
 
205. / Pan jest mym zbawieniem,
ufam Jemu i nie muszę lękać się. / x2
Śpiewam Mu, On jest Mesjaszem!
On moją mocą i pieśnią. / x2
 
206. Pan jest  pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
/ Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie. / x2
 
207. Pan ma wielką moc, nasz Pan ma wielką moc.
W Nim cała nasza siła, alleluja, alleluja!
W Nim cała nasza siła, alleluja!
 
208. Panu chwała i cześć,  głosimy chwałę i cześć.
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Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest.
 
1.Ty, co mieszkasz na wyspach,
ty, co morza przemierzasz,
i ty, mieszkańcu miasta,
wznieś swój głos i zaśpiewaj.
 
2.Śpiewaj Panu pieśń nową,
ogłoś chwałę po krańcach ziemi.
Niech każdy naród wyzna Jego cześć,
tak aby każdy usłyszał!
 
209. / Panu naszemu pieśni grajcie,
wysławiajcie Jego święte imię. / x2
/ Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! / x2
 
210. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
oddajmy Jemu cześć!
Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa.
Niebo i ziemio, radujcie się Jego imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.

211. Per crucem Tuam adoramus
Te Domine.

212. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca.
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia,
amen.
 
213. Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, 
racz wysłuchać Panie prośby mej, 
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,  
usłysz modły i błagania. 

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, 
któż przed gniewem Twym ostoi się? 
Lecz ufamy, że przebaczysz winy, 
byśmy kornie Ci służyli. 

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, 
dusza moja ufa Jego słowu, 
tęskniej czeka dusza moja Pana, 
niż jutrzenki nocne straże. 
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4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże 
niechaj Pana czeka Boży lud, 
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.
 
214. Pokorna służebnico Pana,
łamiąca strzały nieprzyjaciela,
miażdżąca głowę węża!
/ Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się
pokornym sługą na wzór mego Mistrza i Pana. / x2
 
215. Pokój jak rzeka, miłość jak wiatr,
gdy moc Twego Ducha ogarnia cały świat.
Radość jak strumień koi duszę mą.
/ Przyjdź, Duchu Święty,
z Ogniem Swoim zstąp! / x2
 
216. Pomódl się, Miriam,
aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty,
gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
 
1.Miriam, tyś jest bramą do Nieba,
moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie do swego łona,
bym Bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
 
2.Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć,
pragnę umrzeć, aby żyć.
 
217. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon.
 
218. Powietrzem dla mnie Jest / x2
 obecność Twoja,
święta w sercu mym
/ Powszednim chlebem mym / x2
Twe żywe Słowo dane mi dziś
 bez Ciebie nie mogę już żyć
 dla Ciebie me serce chce bić.

219. Powołałeś mnie, Panie, do życia,
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wyzwoliłeś z niemocy mej.
Kiedyś byłem umarły jak kamień,
dałeś mi nowe życie.
/ Będę śpiewał pieśń uwielbienia Twojemu imieniu.
Duch Twój, Panie, płonie w mym sercu,
mnoży pokój. / x2
 
220. Powstań i wołaj, wołaj do Pana,
we dnie i w nocy wylewaj swe serce jak wodę
przed Pańskim Obliczem.
 
221. Pozwól mi przyjść do Ciebie
takim zwyczajnym, jakim jestem.     
Pozwól mi przyjść do Ciebie         
jednym łaskawym Twoim gestem.      
 
1. Ty jesteś, Mario, taka czysta,     
jak łza grzesznika, gdy żałuje.     
Ty jesteś, Mario, taka dobra,       
to moje ludzkie serce czuje.        
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
tak, jak przed Matką dziecko staje.
Więc się ośmielam paść przed Tobą
i całą nędzę Ci wyznaję.
 
2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
uczysz wdzięczności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich,
pozwól, że skończę na pytaniu,
które dotyczy mego życia:
Co znaczy trwać w ofiarowaniu?
 
222. Prawda jedyna -  słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego Syna posłał z nieba 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,
który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.
 
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.
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223. Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, ojcze ubogich,
dawco darów mnogich,
przyjdź, światłości sumień.
 
2. O najmilszy z gości,
słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utuleniem.
 
3.Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia,
jeno cierń i nędze.
 
4. Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
 
5. Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym,
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa
daj szczęście bez miary!
Amen, alleluja.
 
224. Przybądź, płomieniu, niech węgle naszych serc
rozpali ogień miłości Twej.
Zjednocz nas w krzyżu, on bramą Pana jest,
przez nią wejdziemy, by życie mieć.
 
Wejdźmy do świątyni Jego ciała
przez przebity bok.
W niej dziedzictwo nasze: skarb wody i krwi
- obmyjmy się w nich.
Ta brama tak jest wąska, że aby przejść,
trzeba dzieckiem być i stracić swoje życie,
by znaleźć je.

63



 
Na krzyżu z Jego cierpienia, z Jego "pragnę"
narodził Kościół się.
Zostawił nam swoje ciało, abyśmy trwali w Nim,
uwielbiajmy je.
Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele,
a starczy na pokarm dusz.
Usta moje krwią skropione - świątyni drzwi.
 
225. Przychodzisz, Panie,
mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały
ze śladami męki,
Ty jesteś z nami,
poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże,
uzdrów nasze życie
 
226. Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów król, z nami Bóg. / x2
Jezus, Jezus / x2
 
227. Przyjacielu, przyjacielu,
chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być
i nie trzeba, byś mówił coś, wystarczy, byś był.
 
Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta,
gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć.
 
2. Chcę być z Tobą,
gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle.
Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce me.
 
228. Przyjdę do was w moim Duchu
i rozraduję wasze serca..

228_B.  Przyjdź, Duchu Święty, wołam Cię
Twą miłością dotknij mnie
Twoje życie we mnie tchnij
Przyjdź, Duchu Prawdy, oczyść mnie
Niech me serce śpiewa Ci
Uwielbienia nową pieśń 

Ref. Niech Twój ogień płonie dziś
Niech zstąpi na mnie Twoja łaska,
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Panie mój
Przyjdź i rozpal serce me
Niech śpiewa Tobie
Uwielbienia nową pieśń 
 
229. Przyjdź i otwórz moje serce,    
Przyjdź i dotknij mnie.     
Stwórz na nowo, ukaż drogę,         
Którą wybrał Pan.         
 
O Duchu Święty, przyjdź,       
Na nowo rozpal nas.       
Strumienie łaski Twej,    
Na życie nasze zlej.     

230. Przyjdźcie radośnie, / x3
wielbijmy, przyjdźcie, radujmy się, wielbijmy Go.
Bracia, bracia, wstańcie!                    
Wywyższajmy Jego imię! / x4       
Dzisiaj tu, dzisiaj tu
radosnym sercem.   

231. Przyjdź, teraz jest czas,
by wielbić
Przyjdź, teraz jest czas,
by serce dać
Przyjdź do Niego tak jak jesteś
Przyjdź przed swoim Bogiem teraz stań
Przyjdź

/ Każdy język wyzna,
że Tyś Bogiem jest
Kolano każde zegnie się
Wciąż największe skarby
czekają na tych,
Którzy dziś wybiorą Cię. / x2

331_B. Przyjdź jak deszcz
1. Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz na spragniony świat
Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość
zmienia strach
Wszystko dziś nowe staje się
Panie, przyjdź i napełnij mnie!
Ref.
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Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc dziś objawi się
pokaż swoją chwałę!

2. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból
Pozwól dziś niech nadzieja 
kwitnie w nas.
To, co złe zniknie gdzieś
nowy dzień nastaje już
Jesteś jak słońca blask
w pochmurny czas
Wszystko dziś nowe staje się
Panie przyjdź i napełnij mnie
 
232. Przyjdź i rozgość się 
w głębi naszych serc.
Przyjdź i rozgość się.
Dusza moja, jak zeschła ziemia,
pragnie Ciebie Panie mój

232_B. Przyjdź, Duchu przyjdź 
rozpal nas, miłością Swą obejmij nas.
 
234. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię,
/ przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie. / x2
 
2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
przyjdź jak ślepemu wzrok.
/ Przyjdź jako moc w mej słabości,
weź wszystko, co moje jest. / x2
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni
mocą swą do naszych dusz.
/ O, niech Twa moc uzdrowienia
dotknie, uleczy mnie już. / x2
 
235. Przyjdź, mówi Duch,
przyjdź, kto słyszy, niechaj powie: przyjdź!
Przyjdź, mówi Oblubienica. Przyjdź!
 
Kto pragnienie odczuwa, niech przyjdzie,
kto chce wody życia, niech darmo zaczerpnie.
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236. Przyjdź z pokłonem, ludu Boży.
Przyjdź ze śpiewem, ludu święty.
Sław Jezusa, swego Zbawcę,
wspaniałego króla chwały.
 
237. Przyjdź, o przyjdź, napełnij tę świątynię,
napełnij tę świątynię pieśnią Pana chwał.
 
238. Przyjdź, uwielbiaj Pana,
bo On jest godzien wszelkiej czci.
Hosanna, Jezus skałą jest zbawienia mego.
 
239. Póki mego życia, chcę śpiewać Panu.
Grać mojemu Bogu, póki życia mi starczy.
W Panu będę się radował, będę się radowa,ł
niech miła Mu będzie, niech miła Mu będzie
pieśń moja.

240. Radujcie się zawsze w Panu,
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się.

240_B. Rozpięty na ramionach 
Jak sokół na niebie. 
Chrystusie, Synu Boga, 
Spójrz proszę na ziemię. 

1. Na ruchliwe ulice, 
Zabieganych ludzi. 
Gdy noc się już kończy, 
A ranek się budzi. 
Uśmiechnij się przyjaźnie 
Z wysokiego krzyża. 
Do ciężko pracujących, 
których głód poniża.

2. Pociesz zrozpaczonych,
Zrozum głodujących.
Modlących Ciebie słuchaj,
wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole
na wszechświat i na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół, 
dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy będziesz nas sądził, 
Boskie Miłosierdzie
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Prosimy, Twoje dzieci,
Nie sądź na miarę Siebie.
 
241. Raduje się dusza 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.

242. Schowaj mnie
pod skrzydła Swe
Ukryj mnie
w silnej dłoni Swej. /x2

/ Kiedy fale mórz
chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się,
podniesiesz mnie.
Panie Królem Tyś
spienionych wód
Ja ufam Ci
– Ty jesteś Bóg. / x2

/Odpocznę dziś
w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać / x2

243. / Serce Me spragnione jest
miłości waszych serc. / x2
Przyjdźcie, dla was jest otwarte serce Me,
chcę w komunii być pokarmem
dla wszystkich głodnych serc.
 
1. W sercu rozważajcie Mego Słowa dar,
a będziecie się miłować, jak Ja miłuję was.
 
2. Przyjdźcie, utrudzeni, którym brak już sił.
Trwajcie we Mnie, a pokojem napełnię wasze dni.
 
3. Przyjdźcie i w modlitwie adorujcie Mnie.
Trwajcie w ciszy i pokorze, w Mym ręku wszystko jest.

244. Skłaniam się, wielbiąc Cię
U Tych stóp mój Jezu
Wielkość Twa, miłości żar
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U Twych stóp mój Jezu
Wołam  Święty  Święty  Święty  /x3
Jest mój Pan

244_B. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan 
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan    d C G F C

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,        a G C
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.    d C G
Dusza moja chlubi się Panem,                        a G C
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.        d C G

2. Wysławiajcie razem ze mną  Pana, 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał 
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał 
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

4. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry.  
Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

245. Słowa Jego są słodyczą i cały pełen  jest powabu.
Taki jest miły mój, oto przyjaciel mój, córki Jeruzalem.

245_B. Słowo Odwieczne,
Jednorodzony Synu Boży,
Proszę, naucz mnie służyć Tobie,
Tak jak jesteś tego godzien.

Naucz mnie dawać, a nie liczyć.
W walce na rany nie zważać.
Spraw bym pracując nie szukał spoczynku,
A za ofiarę nie chciał nic w zamian
Prócz poczucia, że spełniłem Twą wolę.
 
246. Słuchaj, Izraelu, / x4
Pan jest twoim Bogiem, / x2
Panem Jedynym!
Izrael, Szema Izrael.
 
247. Spocznij na nas, Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu, 
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Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy.
 
248. Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo,
słowa życia masz.
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy,
będzie trwał w Tobie, a Ty w nim.
Panie, wielka jest miłość Twa,
tak cierpliwa, wierna i łaskawa.
Chcesz ją wnieść do naszych serc.
Panie, wejdź, zamieszkaj w nas.
Panie, Ty dar życia masz.
Panie, przyjdź, umocnij nas,
byśmy wytrwali w miłości Twej.

249. Swój Ogień niech zapali dzisiaj Pan / x3
/ Śpiewaj Alleluja Niech Ogień płonie w nas / x2
/ Niech Twój Święty Ogień płonie w nas / x2
Płonie w nas….
Twój żar! Płonie w nas.

250. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
Jego miłość przetrwa wiecznie
On dobry jest,
On jest Panem mym
Jego miłość przetrwa wiecznie
/ Wznieś głos, wznieś głos / x2

Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu Jego miłość przetrwa wiecznie
Za życie, które daje nam
Jego miłość przetrwa wiecznie
/ Wznieś głos, wznieś głos /x2

Ref.
/Na zawsze Bóg jest wierny
Na zawsze mocny jest
Na zawsze Bóg jest z nami
na zawsze / x 2

Od rana aż po nocy kres Jego miłość przetrwa wiecznie Opieką swą otacza nas Jego miłość 
przetrwa wiecznie / Wznieś głos, wznieś głos / x2

251. Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy,
Zatańczmy Królowi,
z radością zatańczmy.

Bo On jest Królem całej naszej ziemi,
Bo On jest Pasterzem naszych serc.
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Przychodzi Bóg z radością
w nasze serca,
Przychodzi Bóg
w naszym śpiewie,

Zaklaszczmy Mu,
zasiada na swym tronie,
Uwielbiajmy Go!

251. Śpiewaj Panu chwał, pieśń śpiewaj nową.
Śpiewaj Panu chwał pień nową,
na cały głos, całym sercem swym.
Bo Słowo Jego słuszne jest,
a łaska Jego prawdą,
a ziemia cała jest pełna Jego dzieł.
252. Światłem i zbawieniem mym, Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan. Łaską swą prowadzi 
mnie. W Jego ręku jest mój los.

253. Święte imię Jezus / x2
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię!
 
/ Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia, w Nim zbawienie jest. / x2
 
254. Święty, święty, święty jest nasz Bóg, 
Wszechmogący, który był i jest i przyjdzie znów.
Uwielbiaj Go, śpiewając i grając.
Uwielbiaj Go po krańce ziemi.
Podnieś swój głos i oddaj Mu chwałę,
gdyż On jest godzien przyjąć cześć.

254_B. Święty, święty Pan Bóg
wszechmocny
I tylko jedno Imię znam,
którym opisać mogę Cię.

255. Ta Krew z grzechu obmywa nas,
ta Krew czyni nas bielszymi od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
to jest Baranka święta Krew.

256. Tak jesteś godzien Chwały i Mocy
błogosławieństwa i czci
wszystkie narody całe stworzenie
złoży pokłon przed Tronem Twym
każdy język wyzna że jesteś Panem Panów
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na Twój widok zegnie się każde kolano
niebo ziemia odda Ci hołd
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa
 
256_B. Tak mnie skrusz,
Tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty
Byś został tylko Ty
Jedynie Ty 

257. Tchnij moc, tchnij miłość
i przenikaj serce me, / x2
bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,
całą duszą swą oddaję Ci cześć,
każdą myślą swą oddaję Ci cześć,
o Panie mój, Panie mój.
 
258. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
chwała Barankowi! / x2
Alleuja, alleluja, alleluja, chwała i cześć! / x2
 
259. To mój Pan, wiele mi uczynił,
On moim Bogiem.
To mój Pan, wiele mi uczynił,
On mnie uzdrowił.
 
260. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy 
Go!
Bo Jezus odkupił nas, dał życie swe.
Do końca ukochał, wielbijmy Go.
 
261. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
i uciszy się.
 
262. Ty jesteś skałą zbawienia mego,
w Tobie ma siła i moc.
Tyś mym natchnieniem i mą nadzieją,
ku Tobie wznoszę mój głos.
Panie, wierzę Ci, wciąż wierzę Ci,
bo Twa miłość wierna jest.
Gdy wzywałem Cię, pomogłeś mi,
więc teraz też obroń mnie.
 
263. Tylko tego pragnę, by chwalić Cię.
Całe moje serce wywyższa Cię.
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Z głębi mojej duszy zaśpiewam hymn:
wszystkim, co uwielbiam, jesteś Ty.
 
Daję Ci serce me, oddaję duszę mą,
me życie w Tobie jest.
Gdy oddycham i śpię, i kiedy budzę się,
Ty Panie prowadź mnie.
Serce me weź, duszę mą weź!
 
264. Tylko w Nim  jest zbawienie me,
ma dusza w Nim spoczywa.
Tylko On jest Skałą mą,
siłą mą i mym zbawieniem.
Ma siła, mój Zbawca, więc się nie zachwieję.
Ma siła, mój Zbawca, już nie lękam się.
 
265. Tyś Bogiem mym, Tyś Królem mym,
Tyś moim Mistrzem, Tyś wszystkim mi.
Tyś Panem mym, dlatego śpiewam Ci,
alleluja, alleluja!
 
266. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę,
która prosto wiedzie nas,
tam gdzie źródło Twej miłości,
gdzie radośnie płynie czas.
Łamdarej łamda o-o-o-o...
 
267. Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię.
Tyś jest Pan, uwielbiamy Cię.
Tyś nasz odwieczny Ojciec,
Twe stworzenie wielbi Cię,
Twe stworzenie wielbi Cię, amen.

268. Tyś jest święty,
Tyś potężny
tyś jest godzien,
by dać Ci cześć.
Chcę Cię słuchać,
iść za Tobą.
Chcę Cie kochać
po wszystkie dni

PANIE:
Tyś jest królów król, Tyś panów pan
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Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest
Emmanuel, Twoje imię jest
Tyś pokoju Pan, Tyś barankiem jest
Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma
Ty królujesz, aż po wieczny czas
Tyś alfa, omega, początek, i koniec
Zbawiciel, przyjaciel, Tyś Mesjasz mój Bóg
PANOWIE (równocześnie z paniami):
Będę śpiewał, uwielbiał
Boga który jest królem
chcę Go kochać, wywyższać
Pokłon oddać przed tronem /x2

WSZYSCY:
Tyś pokoju Pan i Tobie daję życie me! / x2

269. Ty, Światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości,
w którym roztapiasz mój strach.
 
Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu by wyznać: to mój Bóg!
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest.
 
2. Ty, czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,
by rajem stał się mój dom.
 
Ref. Jestem tu...
/ I niczym nie odpłacę się 
za miłość Twą i za Twój krzyż. / x2

270. Tyś w wieczerniku Chlebem się stał,
Tyś nam Krew swoją dał.
Ty chciałeś z nami jedno być,
jednego Ojca czcić.
/ Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz,
wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz. / x2
 
271. Ukaż mi, Panie, swą twarz,
daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos
i twarz pełna wdzięku.
Ukaż mi, Panie, swą twarz.
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272. Uwielbiać mego Pana chcę,
wyśpiewać Jemu nową pieśń.
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej,
tylko Jemu służyć chcę.
 
Ref. Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
wywyższaj Pana, wywyższaj Go.
Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
On godzien wszelkiej chwały jest.
 
273. Uwielbiam Cię, Jezu, Panie mój, kocham Cię,
moje życie Ci oddaję. /Niech każdy czyn / x3
odda chwałę Ci.

273_B.   Uwielbiajcie Pana 
ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie Ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg,
bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty Bóg Miłości.
Śpiewaj Panu Ziemio,
chwalcie wszystkie świata strony.
 
274. / Uwielbiajmy Chrystusa,
bo kocha nas jak nikt. / x2
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas. /x2
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.

 274_B.  Uwielbiamy Cię
Z głębi naszych serc
Póki serca biją w nas
Niech rozbrzmiewa pieśń /x2

Ty pochylasz się nad nami
I przywracasz ślepym wzrok
Ty podnosisz załamanych
Oddajemy Tobie hołd
Ty więźniowi dajesz wolność
A głodnemu dajesz chleb
Podziwiamy Twoją dobroć
Panie uwielbiamy Cię

Uwielbiamy Cię...
Ty pochylasz się...
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Jahwe
My ufamy Tobie
Ty jesteś wielkim Bogiem
Który stworzył świat 

Jahwe
My ufamy Tobie
Jesteś naszym Bogiem
Nie zawiedziesz nas 

Uwielbiamy Cię

275. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię,
swym Duchem ogarnij mnie.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz
i w miłość Twoją wtopić się.
 
276. / Uwielbiam imię Twoje, Panie,
wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję,
z radością śpiewam Ci pieśń. / x2
 
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.
 
277. W cieniu Twoich rąk ukryj, proszę, mnie,
gdy boję się, gdy wokół mrok,
bądź Światłem, bądź nadziei dniem.
Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym,
jak ręka która trzyma mnie
nad brzegiem nocy, brzegiem dni.
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił.
 
Ref. Chwyć mnie i nieś,
niech niebo bliżej będzie.
Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych.

277_B. W swe ramiona mnie weź          a G D
mocą krzyża dodaj sił.          e F G
W księgę życia wpisz mnie       F C d
do swej chwały przyjąć chciej.  d e a
 
278. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
u Jego tronu oddajmy cześć!
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
radosną Panu śpiewajmy pieśń.
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Rozraduj się w Nim - twym Stworzycielu,
rozraduj się w Nim - Światłości twej.
Rozraduj się w Nim - twym Zbawicielu,
rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej!
 
279. Wesel się, Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał, Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami, alleluja, alleluja!
 
2.Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali, alleluja, alleluja!
 
280. Wielbić Pana chcę,
radosną śpiewać pieśń
wielbić Pana chcę
On Źródłem Życia jest

281. / Wielbię Cię / x8
Jesteśmy tutaj, by oddać Panu cześć,
z anielskim chórem
uwielbienie chcemy wznieść,
śpiewać Hosanna Królowi, Panu chwał,
a więc wszyscy razem
wznieśmy głosy nucąc Mu.

2. My, Twoje dzieci, szukamy Twarzy Twej,
przychodzimy śmiało
przed Twój tron, boś łaskaw jest,
by miłość wyznać
i wsłuchać się w Twój głos,
jesteś naszym Ojcem,
więc radośnie serca brzmią

281_B. Wielbię Ciebie, Ufam Tobie, 
kocham Ciebie, alleluja, alleluja! 
Wielbię Ciebie, Ufam Tobie, 
kocham Ciebie, śpiewam alleluja! 

1. Radość prawdziwą zaszczepił w me serce, 
Chrystus Pan obiecał mi: 
,,Ducha mojego tchnę w wasze wnętrze, 
będziecie wiecznie żyli!'' 

2. Pokój bez granic złożył w me serce,
Chrystus Pan obiecał mi:
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,,Wytrwajcie w miłości, pokój wam daję,
będziecie wiecznie żyli!''

3. Chrystus Pan radość rozpala w nas.
Dziękujemy, Jezu, Ci! 
Chcemy świadkami dla świata być 
Twojej szalonej miłości! 

282. Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król.
Wielki jest nasz Pan, On stworzył cały świat.
Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć.
Niech Panu chwała brzmi, On Stwórcą wszystkiego jest.
/ Jego imię jest większe,
niż każde inne imię.
Jego moc jest największa,
On stworzył niebo i ziemię. / x2 \

283. Wielki jest nasz Pan
Dzięki Ci za Krzyż Twój,
że za cenę Twojej Krwi,
Pokonujesz każdy grzech
Miłością Swą,
Cudowną łaska Swą.
Dzięki Ci za Miłość,
I za gwoździ krwawy ślad,
Dłonie Twe uniosły mnie,
Obmyły mnie,
W przebaczenie wtulam się.

Wielki jest nasz Pan, W blasku ma Swój tron, Na Króla mego serca też, Dziś koronuję Cię. 
Wywyższony bądź, Jezu, Boże mój. Ukrzyżowany nieba Skarb, Barankowi cześć! / x2

Tyś jest święty /święty, święty/ Tyś jest święty! Tyś jest święty /święty, święty/ Tyś jest 
święty! /Tobie będę śpiewał pieśń/ /tenory/ Tyś jest święty /święty, święty/ Tyś jest święty! 
Barankowi cześć!
 
284. Wielki jest Pan i godzien chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
 
1. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na wieki.
 
2. Głoszę wspaniałą chwałę, majestat,
i rozpowiadam cuda Twe wśród ludzi.
 
3. Niechaj Cię wielbią, Panie, Twe dzieła
i święci Twoi niech Cię błogosławią.
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285. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje,
Panie Boże wszechmogący,
i sprawiedliwe są drogi Twoje,
Królu narodów. / x2
Któż by się nie bał Ciebie, o Boże,
i nie uwielbił Twego Imienia.
Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje,
Królu narodów. / x2
Toteż przyjdą wszystkie narody
i oddadzą Tobie pokłon,
gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje,
Królu narodów. / x2
 
286. 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 przygarniesz nas do Siebie.
 
2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją Drogą, najpiękniejszą 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 moją siłą, w Tobie moja moc.
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc.
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń.
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
i nic złego mnie nie spotka.
 
287. Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony 
Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony.
Witaj, Napoju, zupełnie gaszący umysł pragnący.
 
2. Witaj, Krynico wszystkiego dobrego, 
gdy bowiem w sobie masz Boga samego, 
znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności, 
niesiesz godności. 

3. Witaj, z niebiosów manno padająca, 
rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca: 
wszystko na świecie, co jedno smakuje, 
w tym się najduje. 
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4. Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego
drzewo owocu pełne żywiącego: 
kto cię skosztuje, śmierci się nie boi, 
choć nad nim stoi. 

5. Witaj, jedyna serc ludzkich radości, 
witaj, strapionych wszelka łaskawości. 
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają, 
k'Tobie wołają.
 
288. W lekkim powiewie
przychodzisz do mnie, Panie. / x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
 
289. Wnet nadejdzie dzień,
gdy ujrzymy Króla chwał. / x3
Alleluja, wnet nadejdzie dzień, o alleluja.
 
Wnet ustanie śmierć....
Wnet nie będzie łez...
Wnet ustanie płacz...
Wnet ustanie grzech...

290. Wody Jordanu weselcie się,
Nasz zbawiciel przychodzi
woda życia zdrój na pustyni
Jeśli ktoś jest spragniony

290_B.  Wodę zamieniłeś w wino (Nasz Bóg)
1.Wodę zamieniłeś w wino.
Ślepi przy Tobie znów widzą,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.

Ref. Nasz Bóg jest wielki,
nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 

2. Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.
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3.Jeśli nasz Bóg jest przy nas już
nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam? /x2
Któż jest przeciwko nam?

Niech śpiewa Tobie
Uwielbienia nową pieśń
 
291. W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni.
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie, Miłosierny, Jezu, wybaw nas.
 
292. Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.
 
293. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,
alleluja, alleluja.
Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja.
Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja,
dla człowieka mizernego, alleluja, alleluja.
 
2.Niewiasty, gdy do grobu szły...
drogie maści z sobą niosły...
W bieli anioła ujrzały...
trwożyć sobą poczynały...
 
3. Tego dnia wielkanocnego...
chwal każdy Syna Bożego...
Świętą Trójcę wyznawajmy...
Bogu cześć i chwałę dajmy... 
 
293_B.  Wstań ludu, wstań
Serce swe podnieś tak wysoko,
Głoś, że Pan już tutaj jest.
Krzycz z wszystkich sił,
że Nasz Bóg, nawet z dna Szeolu
Chce, ma moc wyprowadzić Cię.
Tak dobry jest

Ref. Moich rąk, moich nóg, moich ust
Ty używaj Panie,
Aby mógł poznać cały świat
tę nowinę, że Ty wybawiłeś nas.
Raduj się, ludu raduj się, bo sam
Ojciec Bóg o Ciebie ma staranie.
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W górze lśni najpiękniejsze z miast
tam mieszkanie jest dla
każdego z nas.

2. Wstań serce me, Boga chwal.
On jest godzien chwały,
Ten co tak ukochał nas.
Krzycz z wszystkich sił.
Jego moc wielbij sercem całym
On tu jest, stoi pośród nas,
Obiecał to.

294. W swym sercu na wieki ukryłeś nas,
Odnaleźć Twą miłość już czas.
Podnoszę me dłonie, oddając Ci cześć,
mocy moja, uwielbiam Cię. / x2

Ref. 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).
Jezu, serce Twoje schronieniem mym,
Panie, w sercu Twoim mój dom. 
Do nas zniżył się Pan,
by serce swoje oddać nam,
do nas zniżył się Pan, alleluja.
 
295. Wszelka chwała, wszelka cześć,
wszelka moc Twoja jest. / x2
Święty Ojcze, uwielbiam Cię,
drogi Jezu, mój Zbawco.
Duchu Święty, czekam, przyjdź, / x2
ześlij ogień. / x2
 
296. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo  Pan Najwyższy jest Królem nad całą ziemią.
 
Ref. Śpiewajcie, wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem,
śpiewajcie Królowi!
Gdyż Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
więc hymn śpiewajmy.
 
296_B. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie 
cała ziemia śpiewa, śpiewa 
Wielka radość na Syjonie 
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Król zstępuje z nieba, z nieba x2

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat

Wszyscy ludzie… 

1. Nasz Pan potężny i groźny
Królem całej ziemi jest
A nam oddaje narody
słychać już zwycięstwa pieśń

2. Nasz Pan (o tak!) potężny (o tak!) i groźny (o tak!)
Królem całej ziemi jest
O tak, o tak Królestwo nadchodzi (o tak!)
Słychać już zwycięstwa pieśń

Wszyscy ludzie … 
Nadejdzie dzień…

3. To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb
Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron
Wszystkie świata korony u Jego stóp
To Pan wywyższony, jedyny Bóg

Wszyscy ludzie… i Nadejdzie dzień…

297. Wszystko, co mam, oddaję Tobie,
moje życie, Ty króluj w nim.
 
298. Wszystko dziś oddaję Ci,
moje życie i mój los.
/ Przyjmij Panie i mą radość, i me łzy,
dziś wszystko ofiaruję Ci. / x2
 
2.Weź me serce i mą duszę
i zamieszkaj Panie w niej.
/ Weź mą miłość, tak niewielką wobec Twej,
mnie całego Panie weź.. / x2
 
299. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie!
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go! / x2
 
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam stworzył nas.
Jesteśmy Jego ludem,
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jesteśmy Jego własnością.
 
2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
wśród hymnów w Jego przedsionki.
Błogosławcie imię Jego,
chwalcie Pana dziś.
 
3. Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego na wieki.
Albowiem dobry jest Pan,
Jego wierność przez pokolenia.
 
300. Wywyższony, zawsze będziesz  wywyższony,
jesteś godzien honoru i czci (honoru).
Zawsze będę przy Twym boku, by Cię wielbić
i chwalić przez wszystkie moje dni.
 
301. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź!       
Czekam wciąż, byś dotknął nas.
Wołam Cię, Panie, przyjdź,
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych.
 
Ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma.      
Tylko Ty możesz wypełnić 
serca głód, serca głód. / x2
Głębio mórz, potęgo gór, Boże mój!
Nie mogę bez Twej miłości żyć,
nie chcę bez Ciebie żyć.
 
302. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie,
oddal mroku cień jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat
Pełnio boskich prawd
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
Duchu Święty wzywam Cię.
 
303. Zaśpiewaj Panu ziemio dziś,
Panu wykrzykuj: hosanna!
Wywyższaj święte imię to,
On będzie rządził na wieki.
Królów Król, Panów Pan,
alleluja.
 
2. Jako Jego armia staniemy dziś,
będziemy wołać: hosanna!
Moc z wysokości niech objawi się,
Twój Duch niech ten kraj poruszy.
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304. Zaufaj Panu już dziś,
zaufaj Panu już dziś.
 
1.Jak się nie bać, powiedz jak,
kiedy w strachu żyje świat – zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi,
kiedy już nie wierzę w nic – zaufaj Panu już dziś.
 
2.Jak mam kochać, powiedz jak,
kiedy rani mnie mój brat – zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi,
kiedy świat jest taki zły – zaufaj Panu już dziś. 
 
3.Jak mam walczyć, powiedz jak,
kiedy silnej woli brak - zaufaj Panu już dziś. 
jak pokonać własny grzech,
kiedy pokus tyle jest -  zaufaj Panu już dziś.
 
4.Jak się cieszyć, powiedz mi,
kiedy płyną gorzkie łzy - zaufaj Panu już dziś. 
Jak do ładu z sobą dojść,
kiedy  siebie mam już dość -  zaufaj Panu już dziś.
 
5.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.
 
305. 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.
 
306. Zbawiciel  (Mighty to save)
1.Okaż nam zmiłowanie
Miłość niesłabnącą
Niech Łaski spłynie moc
Ześlij Swe przebaczenie
Dobroci Twojej dzieło
Nadzieją natchnij

Ref:
Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie
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Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

2.Weź mnie jakim jestem
Z mych grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me
Ja  Tobie się oddaję
Całą moją wiarę
Poddaję Tobie

Ref:
Łącznik:
Chcę być światłem, aby poznał świat
Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz
Jezu

307. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
o, uświęcaj w wierze, Jezu, dzieci swe.
 
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary  brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci chleba utaiłeś się.
 
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas.
Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz.
Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios bram.
 
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
 
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas!
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelka słodycz Ciebie poznać chciał.
 
6. Ty, co jak pelikan Krwią swą karmisz lud,
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
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7. Pod zasłoną, Jezu, teraz widzę Cię.
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
 
308. Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem. / x2
Zwołaj, Panie, narody swe, niechaj w jedno połączą się.
Zbuduj nowe Jeruzalem, nowe Jeruzalem.
 
309. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo.
 
2. Tyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo.
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo.
Przez Twego Syna konanie
uproś sercom zmartwychwstanie,
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo.
 
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo.
 
310. / Ześlij deszcz / x2
Otwórzcie się bramy nieba.

311. Ześlij, Panie, swojego Ducha nam,
błogi pokój w serca wlej.
Ześlij, Panie, swojego Ducha nam,
uzdrów wszystko w nas, co jest złe.
 
W miłości Twej zanurzyć się na wieki chcę,
popłynąć w rzece łaski na Twej łodzi,
oddychać Drogą, Prawdą, Życiem, Tobą
i nie pragnąć więcej już niczego.
 
312. Ziemia dziś raduje się i weselą się niebiosa.
Pola uśmiechają się, drzewa wznoszą swoje głosy.
Ziemia dziś raduje się, rzeki w dłonie swoje klaszczą.
Góry też śpiewają dziś i aż z radości tańczą.
Cały świat cieszy się, wywyższa dziś Pana stworzenia.
 
/ Śpiewaj: chwała, chwała, chwała Panu,
chwała, chwała, chwała Panu,
władcy wszystkich ziem. / x2
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313. Ziemia, którą mi dajesz,
nie jest fikcją ani bajką.
Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą,
muszą ustąpić, bo wiara góry przenosi,
a ja wierzę Tobie, wierzę Tobie, Panie.
 
Ref. Będę tańczyć przed Twoim tronem
i oddam Tobie chwałę
i nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana,
największa nawet tama już nie,
nie zatrzyma mnie już.
 
2. Większy, większy jest we mnie
Ten, który mnie umacnia.
Żaden Goliat nie może z Nim równać się. / x2
 
314. Zmarwychwstał Jezus, nasz Pan.
On żyje, On żyje, zmartwychwstał Jezus, nasz Pan.

315. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy
cześć.
 
2. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.
 
3. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.
 
4. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska
wzniesiona.
 
316. Złożyłem w Panu całą nadzieję, / x2 
On schylił się nade mną  i wysłuchał wołania mego.
 
Wydobył mnie z dołu zagłady,
wydobył mnie z kałuży błota,
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stopy me postawił na skale
i umocnił moje kroki.
 
317. Zobaczyć Jezusa w górze chcę,
jak sztandar wysoko wznosi się,
by każdy zobaczył, poznał, że
On jest do nieba drogą.
 
Ref. Zobaczyć chcę, zobaczyć chcę, zobaczyć chcę,
zobaczyć Jezusa w górze chcę!
 
Krok za krokiem idziemy na przód,
słowo modlitwy- potężna broń.
W imię Twe, Jezu Chryste,
moce zła spadają w dół i w dół.

318. Zwycięzca śmierci, piekła i Szatana
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
na cud Jonasza, alleluja!
 
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza.
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza.
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan z martwych powstał, alleluja!
 
3.Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale,
gdy Pan-Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość, alleluja!

319. Zrzuć na mnie troski swe D A/D#
Ja o ciebie dbam                         h
O ciebie dbam  /x2                            G2 A
  
Bo źródłem życia jestem Ja     D A/D#
I każdą troskę Twoją znam     G2
Więc trwaj cały czas przy mnie A
Ten, kto wzywa imię Me       D f#
Nigdy nie zawiedzie się          h
Więc trwaj cały czas przy mnie G2
  
Więc jeśli zmęczony jesteś D f#
Ja ukoję Cię, ukoję Cię h G2
Brzemię me jest lekkie, słodkie jarzmo me jest D f# h
Słodkie jarzmo me jest

320. Zawitaj, Ukrzyżowany,
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Jezu Chryste przez Twe rany.
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
ratuj nas w każdej potrzebie.

2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Całujem Twe święte rany,
Przebite ręce, nogi w Twej męce,
Miejcież nas w swojej opiece.
 
3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Biczmi srodze skatowany,
Zorane boki, krwawe potoki,
Wynieścież nas nad obłoki. 

4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Cierniem ukoronowany,
W takiej koronie, zbolałe skronie,
Miejcież nas w swojej obronie.

5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Ciężkim krzyżem zmordowany,
Rano w ramieniu, z niej Krwi
strumieniu,
Podźwignij nas ku zbawieniu.
 
6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W twarz pobity i zeplwany
O święte lice, łez, Krwi krynice,
Zwróćcież na nas swe źrenice. 

7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Włócznią na sercu stargany
Piersi, wnętrzności pełne
gorzkości,
Miejcież nas w swojej litości.

8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W duszy srodze zatroskany,
Smutki i żale, w serca upale,
Wynieścież nas ku swej chwale.

9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany,
We czci i chwale zniszczony wcale,
Zbaw nas na swym trybunale. 

10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Niewinnie zamordowany,

90



Bądź, konający, na nas pomnący,
Raj łotrowi darujący. 

11. Przez Twoje gorzkie skonanie
Litościwy bądź nam, Panie,
W ostatnim zgonie, miej nas w obronie,
Postaw nas po prawej stronie.

12. O Jezu, miłości zdroju,
Wzdycham do Twego pokoju;
Za grzechy płaczę, sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę.

321. Z Twoich darów Panie
składamy ofiary.
Otwórz bramy nieba
i zechciej je wziąć. /x2

ref. Zapal w nas słońce
o Boże kochany.
Na każdy dzień 
i na każda noc /x2
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