


1._1

Ref. Gloria in excelsis Deo, gloria gloria!

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, 
wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący, 
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste.



1._2

Ref. Gloria in excelsis Deo, gloria gloria!

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. 
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym 
w chwale Boga Ojca.
Ref. Amen, amen, amen, amen. Amen.



2.

Ojcze nasz (prawosławne)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze nasz
Świed się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Ojcze 
nasz
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, Ojcze 
nasz
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Ojcze 
nasz
I odpuśd nam nasze winy, Ojcze nasz
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze 
nasz
I nie wódź nas na pokuszenie, Ojcze nasz 
Ale nas zbaw od złego, Ojcze nasz.



3._1

(Ex437)
Ref.: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał
I wielbił świat - Alleluja!

1. Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnid ją.

2. Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Ciero pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.

3. Świat cały szuka Cię, chod nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczym Mu, 

żeś Dobry Ojciec, Bóg.



3._2

(Ex437)
Ref.: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał
I wielbił świat - Alleluja!

4. Wśród świata stawisz Krzyż i przezeo zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

5. Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźo Twą, żeś Ty dlao lekarz, brat.



4.

(Ex440)
Ant. Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem 

1. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I 
oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe Kościele święty.

Ant. Boże...
2 O Jeruzalem miasto pokoju, w tobie wszyscy się jednoczą. 
Przychodzą doo pokolenia, aby wielbid imię Pana

Ant. Boże...
3. Prosimy o pokój dla ludu Twego, niech będą bezpieczni, 
którzy Cię miłuja. Dla braci i bliźnich naszych błagamy o dobra 
Twoje. 

Ant. Boże...



5._1

(Ex445)
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza;
Umierając, zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza;
On do Ojca nas prowadzi, Miłośd czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest Pokojem, naszym Pojednaniem.

1. On jest Słowem nad wiekami,
Pierworodnym spośród stworzeo,
Bóg przez Niego dał nam życie,
I ukazał nam Swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła,
I Początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała pełnia
W Jego Ciele zamieszkała.



5._2

(Ex445)
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza;
Umierając, zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza;
On do Ojca nas prowadzi, Miłośd czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest Pokojem, naszym Pojednaniem.

3. Pokój przyszedł On budowad
Między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
Gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we Wspólnocie,
Przezwyciężył mur wrogości.
Jak brat starszy nas prowadzi
Do radości Swego Ojca.



6._1

Ant. Gdzie miłośd wzajemna i dobrod, 
tam znajdziesz Boga żywego.

1. W jedno nas tu zgromadziła miłośd Chrystusa, 
weselmy się w Nim i radujmy.

2. Z pokorą szczerą miłumy Boga, 
i czystym sercem miłujmy się nawzajem.

3. Skoro wszyscy tu się gromadzimy, 
strzeżmy się tego, co nas rozdziela.



6._2

Ant. Gdzie miłośd wzajemna i dobrod, 
tam znajdziesz Boga żywego.

4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, 
a pośrodku nas niech będzie Chrystus. 

5. Obyśmy oglądali Twoje oblicze Chryste Boże, 
razem ze świętymi, w chwale Twego królestwa.

6. To będzie naszą radością czystą i bez granic 
przez nieskooczone wieki wieków. Amen. 



7._1

(Ex455)
1. Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały, 
złącz się z chórami 
niebios zastępów wspaniałych. 
Harfa i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg!"
by kraoce ziemi słyszały.

2. Głoś imię Pana, 
On twoim losem kieruje, 
na skrzydłach niesie, 
jak orzeł się opiekuje. 
Daj Mu swą dłoo, 
w przygodzie zawołaj doo, 
On cię od zła zachowuje.



7._2

3. Głoś Imię Pana, 
razem ze wszystkim, co żyje, 
On twoim światłem, 
Jemu niech serce twe bije. 
On życiem twym, 
wdzięczności śpiewaj Mu hymn
teraz i na wieki. Amen.



8._1

(Ex462)
1. 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 trwad.

2. Cóż trwałego poza Tobą,
Człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.



8._2

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radośd
w Sercu, które ciebie kocha.

4. Wejdź o Jezu, w moje życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieśd
cześd i chwałę Ojcu oddad



9._1

(Ex479)
1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja! 
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębid Słowa treśd, alleluja! 
braciom je radośnie nieśd, alleluja? 



9._2

4. Chcemy Nim na co dzieo żyd, alleluja! 
i w przyjaźni z Bogiem byd, alleluja! 

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja?
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja!
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja!



10._1

(Ex474)
Ref.: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca Swoim Ciałem.
Zostao, zostao 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.



10._2

Ref.: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca Swoim Ciałem.
Zostao, zostao wśród nas, o Panie!

2.Twoja krew niech jest napojem mocy, 
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radośd gaśnie w sercu od słabości, 
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżośd.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, 
Bo uczysz, żeśmy bradmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, 
Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.



11._1

1. O Panie, szukasz dzieci Twych,
bo Miłośd imię Twe.
Ty rozproszone złączyd chcesz, 
dad udział w łaskach swych.

Ref. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele, 
rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas 
w miłości Twej.

2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierd,
bo Miłośd imię Twe.
O, zechciej włączyd wszystkich nas, 
w Mistyczne Ciało swe.



11._2

3. Ty zaspokajasz wszelki głód, 
bo Miłośd imię Twe.
O, uczyo znowu z chlebem cud,
i nakarm dzieci swe.

Ref. Panie, Panie, złącz w Twym Kościele, 
rozdzielonych braci, złącz wszystkich nas 
w miłości Twej.

4. Wszak obiecałeś pokój dad, 
bo Miłośd imię Twe.
Racz w serca żar miłości wlad, 
Królestwo rozszerz swe.



12.

(Ex489)

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



13._1

(Ex490)
1. Panie, pozostao, gdy serce się trwoży,
Zostao wśród nas i daj nam swój pokój!

Ref.: Zostao wśród nas, świat szuka Cię,
Spragniony jest prawdy Twych słów.
Zostao wśród nas, podaj nam dłoo,
Gdy samotni idziemy przez świat.

2. Panie, pozostao jak brat pośród braci,
Zostao wśród nas i naucz nas kochad.



13._2

3. Panie, pozostao i weź moje ręce, zapał i trud,
Chcę świat z Tobą zbawid.

Ref.: Zostao wśród nas, świat szuka Cię,
Spragniony jest prawdy Twych słów.
Zostao wśród nas, podaj nam dłoo,
Gdy samotni idziemy przez świat.

4. Panie, pozostao i weź moje serce,
Zamieszkaj w nim, zaniosę Cię braciom.



14._1

(Ex491)
1. Panie, światło miłości Twej świeci,
Pośród wszelkiej ciemności świeci.
Oświed nas Jezu, światłości świata,
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
Oświed mnie, oświed mnie.

Ref:
Świed, Jezu, świed! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płoo, Duchu, płoo. W sercach ogieo złóż!
Płyo, rzeko, płyo! Zalej łaską narody całe!
Ślij słowo Twe, światłośd niech stanie się.



14._2

2. Panie, wchodzę w Twą obecnośd,
Cieo ustąpił przed Twoim blaskiem.
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
Badaj mnie, wypal, pochłoo ciemności,
Oświed mnie, oświed mnie. 

Ref:
Świed, Jezu, świed! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płoo, Duchu, płoo. W sercach ogieo złóż!
Płyo, rzeko, płyo! Zalej łaską narody całe!
Ślij słowo Twe, światłośd niech stanie się.



14._3

3. Widzę Twoją królewską jasnośd,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie.
Oświed mnie, oświed mnie.

Ref:
Świed, Jezu, świed! Chwałą Ojca napełnij ziemię!
Płoo, Duchu, płoo. W sercach ogieo złóż!
Płyo, rzeko, płyo! Zalej łaską narody całe!
Ślij słowo Twe, światłośd niech stanie się.



15._1

(Ex493)
Podnieśmy sztandary miłości, alleluja!
A trąby niech grają do boju!
Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja!
Jerycho upadnie!

1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną,
Co zwalcza moce ciemności.
Wyzwala ona więźniów
Mocą imienia Chrystusa Króla.

2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do siebie,
By walczyd przy Jego boku.
To On nam daje życie,
By zanosid je tam, gdzie go brak.



15._2

3. Bracia, zostaomy w jedności ze sobą,
I Ducha złączeni mocą.
Zebrani wokół Pana
Walczmy do dnia, gdy On znów powróci.

4. Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał,
Że śmierd nie ma nad Nim już swojej mocy.
Ciemnościom stawmy czoła,
Ducha zbroję przywdziejmy na siebie.

5. W imieniu Boga, naszego Ojca;
W imieniu Chrystusa Pana,
W imieniu Ducha mocy
Toczmy walkę do kooca swych dni.



16._1

(Ex502)
Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąd świat,
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem.

1.Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew,
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

2.Nowi ludzie w historię wpiszą miłośd,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie przeżyją własne życie
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.



16._2

Ref. Serce wielkie nam daj, zdolne objąd świat,
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem.

3.Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat,
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolnośd,
Prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.



17.

(Ex503)

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Allelu-, alleluja!



18.

(Ex508)

To przykazanie Ja dziś daję wam,
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi.
Gdy miłośd wzajemną mied będziecie.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,
Gdy miłośd wzajemną mied będziecie.



19._1

(Ex511)
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas woład do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codziennośd
I pokazuje nam Ciebie

Abba Ojcze!



19._2

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

Abba Ojcze!

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



20.

(Ex513)

Ubi caritas et amor
ubi caritas Deus ibi est.

Tam gdzie miłośd jest wzajemna,
tam gdzie miłośd jest, tam jest także Bóg.



21.

(Ex518)

Z Tobą ciemnośd nie będzie ciemna wokół mnie
A noc tak jak dzieo zajaśnieje



22._1
(Ex519)

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim 
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim 
Módlmy się, aby jednośd była odnowiona w nas 
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas 
Aby świat cały ujrzał miłośd w nas. 

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoo 
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoo 
Wszystkim głosid będziemy tę radosną dla nas wieśd 
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest 
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 



22._2

3. Chcemy razem pracowad, chcemy złączyd swój trud 
Chcemy razem pracowad, chcemy złączyd swój 
By nie stracid godności, którą Pan obdarzył nas
Aby strzec swej godności, aby godności strzec 
Żeby człowiek zachował godnośd swą. 

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat 
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat 
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest 
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas 
I Duchowi też, który łączy nas.



23. (Ex520)

1. Zobaczcie, jak dobrze przebywad razem z bradmi,
jak jest dobrze przebywad razem z bradmi.

2. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
jak olej na brodę Aarona.

3. Jest to jak rosa Hermonu, na górach Syjonu,
jak rosa na górach Syjonu.

4. Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieostwo,
nam zapewnił swoje błogosławieostwo.

5. Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki,
nam darował życie aż na wieki.

6. Zobaczcie jak jest dobrze przebywad razem z bradmi,
jak jest dobrze przebywad razem z bradmi.



24. 

(Ex521)

Zwiastunom z gór, stopom ich cześd,
bo niosą nam radosną wieśd - tę wieśd.
Pokoju dar wśród życia dróg,
przychodzi już, władad Bóg - Królem Bóg,
Królem Bóg, Królem Bóg,
Królem Bóg, Królem Bóg.



25._1 
(Ex524)

Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radośd życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzed z nieba  na swą sługę unizoną, 
By mnie odtąd wszyscy ludzie  mogli zwad Błogosławioną. 

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła  w swej dobroci niepojętej, 
On, Wszechmocny, On, Najwyższy  On sam jeden zawsze święty. 



25._2

Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

4. On który przez pokolenia  pozostaje miłosierny, 
Wobec tego, kto Mu służy  i chce zostad Jemu wierny. 

5. On, który swą mocą objawia  gdy wyniosłośd  serc uniża, 
Każdy zamiar może zburzyd  który pychą Mu ubliża. 

6. W mocy Jego odjąd władzę  a wydźwignąd pokornego, 
Wszystkich głodnych zaspokoid  głodem wstrząsnąd bogatego. 

7. On się ujął za swym ludem  dziedmi wiary Abrahama, 
Pomny na swe miłosierdzie  obietnicy swej nie złamał.



26._1   (Ex528)

1. Jam jest Chleb Życia, 
kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, 
kto we Mnie wierzy nigdy pragnąd nie będzie. 
Nikt nie może przyjśd do Mnie,
jeśli go nie pociągnie Ociec.

Ref. 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.



26._2   (Ex528)

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

Ref. A Ja go wskrzeszę,  
a Ja go wskrzeszę, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.



27.  (Ex537)

1. O Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew/2x 
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśo        

Refren: Ty jesteś Bogiem wiernym,   
Na wieczny czas /2x         

2. Przez dar Twojego chleba dobry Boże nasz/x2
Rodziną bratnią czynisz nas, miłowad uczysz nas

Ref... 

3. To Twoje miłowanie dało wolnośd nam/x2
Chwalimy święte imię Boga jak uczyłeś nas

Ref...

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak/x2
Idziemy więc by radośd nieśd tam gdzie jej światu brak

Ref... 



28. 

(Ex544)

Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.



29._1
(Ex545)

Ref. Pan Wieczernik przygotował, 
Swój zaprasza lud. 
Dla nas wszystkich dom otworzył 
i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, 
bowiem mija czas, 
przyjdźcie chorzy i ubodzy, 
Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w Domu Paoskim swoje miejsce ma, 
niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Paoska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb, 

pijmy Napój nieśmiertelnych, aby życie mied.



29._2

Ref. Pan Wieczernik przygotował, 
Swój zaprasza lud. 
Dla nas wszystkich dom otworzył 
i zastawił stół.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak, 
z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim, 
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem Swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym, wznieśmy Panu pieśo, 

Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.



30._1
(Ex547)

Ref.: Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła. 
Bo Tyś do kooca nas umiłował, 
do kooca 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.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.



30._2

Ref.: Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła. 
Bo Tyś do kooca nas umiłował, 
do kooca nas umiłował.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Ty 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 kooca nas umiłowałeś.



31.
(Ex549)

ref. Panie pragnienia ludzkich serc,
Ty zaspokoisz sam.
przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,
Pszeniczny Darze, przyjdź.

1.Jak pasterz woła owce swe i znają Jego głos,
Tak wzywasz nas, rodzinę swą za Tobą chcemy iśd.
ref.

2.Z radością, więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn.
Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielid chleb.
ref.

3.Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem byd,

Jak braciom służyd, naucz, jak miłością, prawdą żyd.



32.
(Ex556)

1. Tyś w wieczerniku Chlebem się stał,
Tyś nam Krew Swoją dał.
Ty chciałeś z nami jedno byd,
Jednego Ojca czcid.

Ref.: Więc połącz wszystkich w jedno Ciało, 
Panie nasz!
Wlej w serca ludzi miłośd trwałą, 
Boże nasz!

2. Pożywad chcemy dziś Ciało Twe,
Krew Twoją chcemy pid,
W miłości spalad serca swe,
Na wieki z Tobą żyd.



33.
(Ex164)

Godzien jesteś, godzien jesteś, 
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąd chwałę, 
chwałę, cześd i moc. 
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam. 
I z woli Twojej zostało stworzone, 
godzien jesteś wziąd cześd. 

2. Godzien jesteś, godzien jesteś, 
Zbawco, Baranku nasz. 
Godzien jesteś przyjąd chwałę, 
chwałę, mądrośd, moc. 
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, 
wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu, 
godzien jesteś wziąd cześd.



34.
(Ex166)

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel,
Książę pokoju, Emanuel, 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.



35.
(Ex171)

Memu Bogu królowi będę śpiewał tę pieśo teraz 
zawsze na wieki amen .
Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśo teraz 
zawsze na wieki amen .
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Amen.



36.
(Ex179)

Panie, Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy,
Panie mój, Królu mój.
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.



37._1
(Ex185)

Święty, święty, święty, święty,
Święty, święty Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłośd Twą,
Święty, święty, święty, święty.

2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze - Jak jest dobrze byd twym 
dzieckiem doby Ojcze. 
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłośd Twą
Dobry Ojcze, dobry Ojcze

3. Drogi Jezu, drogi Jezu
Swoją krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłośd Twą,

Drogi Jezu, drogi Jezu.



37._2

4. Duchu Święty, Duchu Święty 
Przyjdź napełnij nas na nowo Duchu Święty
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłośd Twą,
Duchu Święty, Duchu Święty.

5. Alleluja, alleluja, Alleluja o alleluja,
Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłośd Twą,
Alleluja, alleluja



38._1

1.Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem jest  
Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem jest   
Jezus Chrystus jest Panem - On naszym Panem       
Amen Amen, Alleluja!                              

Ref.:Alleluja, Alleluja,   
Amen Amen, Alleluja!  

2.Pokłoomy się przed Nim - On naszym Panem jest  
Pokłoomy się przed Nim - On naszym Panem jest     
Pokłoomy się przed Nim - On naszym Panem      
Amen Amen, Alleluja!                      

3.Radujmy się bracia - On naszym Panem jest
Radujmy się siostry - On naszym Panem jest

Radujmy się wszyscy - On naszym Panem
Amen Amen, Alleluja!



38._2

4.Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest
Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem
Amen Amen, Alleluja!

5.Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem jest 
Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem jest 
Jezus Chrystus zmartwychwstał - On naszym Panem 
Amen Amen, Alleluja!

6.Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest
Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest
On do nas powróci - On naszym Panem
Amen Amen, Alleluja!



39.

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe !

Ref: Bo wielkiś Ty !
Wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt !
- Nie dorówna Tobie nikt ! (x2)



40.

Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała 
brzmi.
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławid Cię 
chcę,
Błogosławid Cię chcę, błogosławid Cię chcę,
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławid Cię 
chcę.



41.

Chcę wywyższad imię Twe.         
Chcę zaśpiewad Panu chwałę. 
Panie dziś raduje się.          
Bo przyszedłeś by mnie zbawid. 

Z nieba stąpiłeś i chcesz prowadzid mnie 
na krzyżu zmarłeś by mój zapłacid dług.   
Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty 
Chce wywyższad imię Twe. 



42.

Chwała Panu i cześd 
od wszystkich wiernych mu sług.
/Wznieśmy swe ręce ku Miejscu Świętemu 
i cześd oddajmy Mu./ x2

2. Panie, błogosław nam,
gdy trwamy tam, gdzie Twój dom.
/Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię,
Ty, Panie, błogosław nam./ x2



43.

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 dzieo. 



44.

Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością, 
Dobry Bóg, uwielbiaj Go.            
Dobry Bóg, On zwątpid nie pozwoli,  
Dobry Bóg, On prawdą jest.          
Gdy Jego miłośd ogarnia mnie,       
W sercu radośd mam,                  
Przed Nim taoczyd będę.             
On dla mnie w sercu swym miejsce ma,   
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam. 



45.

Jesteś radością mojego życia                   
O O O Panie mój
Jesteś radością mojego życia 
O O O Panie mój
Ty jesteś moim Panem      
ty jesteś moim Panem 
ty jesteś moim Panem 
na zawsze jesteś Panem mym (X2)



46.

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.  
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. 



47.

1.Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On niepojętym w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
sam mi podał dłoo, bym zwyciężał w każdy dzieo.

2.W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.



48.

1. Jeden jest tylko Pan,
Tutaj jest Jego dom.
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.

Ref: Miejsce to wybrał Pan,
Aby wysłuchad nas.
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,
Bogu oddajmy cześd!

2. On mieszka z nami tu,
By Przyjacielem byd.
Składajmy dzięki za miłośd i dary,
Którymi łączy nas.



49.

1. Dziś jest czas by oddad Bogu chwałę,
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbid Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześd!, Chwalmy Go!
Chwała cześd! Chwalmy Go!

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywad Jego Imię,
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbid Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześd!, Chwalmy Go!
Chwała, cześd!, Chwalmy Go!



50._1

1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią,
W radości Bogu oddawajmy cześd;
Gdy głosimy Bożą wielkośd, majestat Jego i moc,
To niszczymy moc szatana na ziemi tej.

Uwielbiajmy Jego chwałę dzieo po dniu!
W radości Bogu oddawajmy cześd;
Gdy głosimy Bożą wiernośd i miłosierdzia dar,
To niszczymy moc szatana na ziemi tej

ref. Dziś Kościele Żyjącego Boga wstao!
Bóg Królem całej ziemi jest.
Żadne moce ni zwierzchności
Nie wzruszą nas nigdy już,
Gdy stajemy w jedności,
Nikt nas już nie rozdzieli,
Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg



50._2

2. Ogłaszamy mocom zła na świecie tym:
Wasz czas już kooczy się.
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my,
Jego Kościół, dziś,
Niszczymy moc szatana na ziemi tej.

3. Zatem cały ludu Pana teraz wstao!
Uwierz mocy słowa, które daje Bóg.
Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też
kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc!

ref. Dziś Kościele Żyjącego Boga wstao!
Bóg Królem całej ziemi jest.
Żadne moce ni zwierzchności
Nie wzruszą nas nigdy już,
Gdy stajemy w jedności,
Nikt nas już nie rozdzieli,
Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg



51._1

"Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno"- te słowa mówi ci Pan. /x2
"I z taką wiarą rzekłbyś do góry 
przesuo się, przesuo się" /x2
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się
przesunie się.

W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.
Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe.
I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się.



51._2

Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4
Duch Święty swa mocą dotyka mnie,
dotyka mnie, dotyka mnie.
Od czubka głowy, po stopy ma, 
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



52.

Miłosierdzie pada i pada i pada
Pada jak świeży wiosenny deszcz
Miłosierdzie pada i pada dziś na mnie deszcz

Hej, ho poznałem Twą łaskę
Hej, ho miłosierdzia dar
Hej, ho będę taoczył na wieki i już



53.

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



54.

Nie bój się wypłyo na głębię 
Jest przy Tobie Chrystus     /x2



55.

On jest moim życiem, On jest moją siłą,      
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan.     /2x  

Wielbid Cię chcę życiem mym,                 
Wielbid Cię chcę pieśnią mą.                 
Ze wszystkich mych sił uwielbiad Cię 
chcę,   
Moja nadzieja to Ty. 



56.

Spotkał mnie dziś Pan
i radośd ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
śpiewad i klaskad w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, trzyma nas ręką swą.



57.

Staomy radośnie i mówmy każdemu,
Że Jezus Królem jest.
Staomy radośnie i mówmy każdemu,
Że Jezus Królem jest.
Staomy radośnie i mówmy każdemu,
Że Jezus Królem jest,
Że Jezus Chrystus Królem Królów jest,
On Królem jest.



58.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U jego tronu oddajmy cześd.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Bogu śpiewajmy pieśo!
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Raduj się w Nim, Światłości twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższad Go chciej.



59.

/:Wielbid imię Pana dziś chcę /3x
To mój Bóg:/

/:Imię Pana jest twierdzą,
Warowną twierdzą
Skałą Zbawienia,
Schronieniem mym.:/



60.

Ziemio raduj się, Pana chwal, 
chwałę Jego wkrąg głoś świecie cały. 
Mów jak wielkie są, dzieła Jego rąk. 
Wielka jest Twa moc, o Boże nasz.

Tyś Najwyższy Pan wszechświata, 
wróg u Twoich padnie stóp, 
moc i wielkośd Twą rozgłasza 
całej ziemi, nieba chór.



61.

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan,     
zmartwychwstał Jezus nasz Pan,     
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan,     
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.     

R/ On żyje (żyje), On żyje (żyje),   
zmartwychwstał Jezus nasz Pan. 



62.

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, łamdao...)



63.

Tęsknię za Tobą Panie 
Chcę zataoczyd miłośd ptaków śpiew
Tyś największe me pragnienie 
Z Tobą mogę po bezkresach biec
Tyś największe me pragnienie
Z Tobą mogę po bezkresach

Z Tobą mogę po bezkresach
Z  Tobą mogę po bezkresach biec

Kiedy mówisz do mnie Panie
W Twoje oczy kiedy patrzę się
Moje życie taoczy taniec
Takie proste i radosne jest
Moje życie taoczy taniec
Takie proste i radosne
Takie proste i radosne
Takie proste i radosne jest           Laj laj laj laj...



64.

To mój Pan, wiele mi uczynił, 
On moim Bogiem.      
To mój Pan, wiele mi uczynił,
On mnie uzdrowił. 



65.

O wychwalajcie go wszystkie narody 
I wysławiajcie go wszystkie ludy
Jego łaskawośd nad nami potężna
A jego wiernośd trwa na wieki
O alleluja, alleluja!!! /x4



66._1

Ref . 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- umocnij nas,
chcemy rozgłaszad- 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 pieśo.



66._2

Ref . Duchu Święty Boże przyjdź,
przyjdź Duchu Światło,
Duchu Ogniu przyjdź,
przyjdź i rozpal nas.

5. Ty daj nam doświadczyd- 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.



67._1

Ref: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,       
Duchu Światło, Duchu Blasku,    
Duchu Wichrze i Pożarze,        
Ześlij płomieo Twojej łaski.    

1. Chcesz rozpalisz i rozgonisz,       
serca wzniesiesz na wysokośd;       
w ciemnośd wrzucisz blask pochodni  
i rozproszysz grzechu mroki.        

2. Naszą nicośd odbudujesz
w najpiękniejsze znów struktury,
tchnieniem swoim świat przesnujesz
w szeleszczących modlitw sznury.



67._2

Ref: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,       
Duchu Światło, Duchu Blasku,    
Duchu Wichrze i Pożarze,        
Ześlij płomieo Twojej łaski.    

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,
ciemnośd stanie się promieniem.



68._1

1.O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesład racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2.Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłośd, ognia żar.

3.Ty darzysz łaską siedemkrod,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.



68._2

4.Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłośd świętą wlej,
I wątłą słabośd 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.



68._3

6.Daj nam przez Ciebie Ojca znad,
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.



69.

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie, x2

Nie przez wicher ogromny i niech przez ogieo
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą



70._1

1.Przybądź Duchu Święty, spuśd z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumieo.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź światłości sumieo.

2.O najmilszy z Gości, słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,
W płaczu utuleniem.

3.Światłośd najświętsza, serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia 

Jeno ciero i nędze.



70._2

4.Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

5.Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary. 
Amen Alleluja.



71.

Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą 
Ducha Świętego,
Ruah, Ruah, Ruah x2



72.

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź
Niech wiara zagości,
Nadzieja zagości,
Niech miłośd zagości w nas.



73.

Niech Twój Święty Duch dziś 
przenika mnie
Duchu Święty przyjdź, odmieo życie me

Niech spadnie deszcz 
błogosławieostw Twych
Ojcze obmyj mnie
Duchu Święty przyjdź



74.

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie 
mój,
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie, już dotykasz 
mnie,
Łaską przebaczenia karmisz moją 
duszę.



75.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam
Tak mnie wypal, Panie,
Byś został tylko Ty, byś został tyko Ty,
Naprawdę Ty

Tak mnie skrusz, tak mnie złam
Tak mnie wypal, Panie,
Byś został tylko Ty, byś został tyko Ty,

Naprawdę Ty



76.

Oczyśd serce me, chcę jak złoto lśnid i jak czyste 
srebro.   
Oczyśd serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnid.        

Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyśd serce me.    
Pragnę byd święty, Tobie oddany, Panie.          
Chcę zawsze byd święty, Tobie,         
mój mistrzu, na zawsze oddany,         
gotów, by służyd Ci.                   

Oczyśd serce me, obmyj swoją krwią, spraw, 
bym mógł byd święty.
Oczyśd serce me, z najtajniejszych 
grzechów oczyśd mnie.



77.

Oto stoję u drzwi i kołaczę.(2x)     
Jeśli ktoś posłyszy mój głos,        
I drzwi otworzy,                    
Wejdę do niego                       
I będę z nim wieczerzał,            
A on ze mną. 



78.

Dotknij Panie moich oczu abym 
przejrzał     
Dotknij Panie moich warg abym 
przemówił Uwielbieniem   
Dotknij Panie mego serca i oczyśd je 
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia 
mnie 



79.

Jak łania pragnie wody ze strumienia     
Moja dusza pragnie Cię                    
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem         
Zawsze chcę uwielbiad Cię                 

Ref: Tylko ty jesteś mocą mą              
Twoja wola wolą mą                        
Tylko ty jesteś moim pragnieniem         

Zawsze chcę uwielbiad Cię 



80.

Jesteś Królem /2x Królem jest Bóg        
Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc 
Go...



81.

Zostao tu i ze mną się módl    
razem czuwajmy,               
razem czuwajmy. 



82.

Confitemini Domino, quoniam 
bonus,
Confitemini Domino, Alleluja.



83.

Przyjdź z pokłonem            
Ludu Boży                      
Przyjdź ze śpiewem            
Ludu Święty.                   
Sław Jezusa                    
Swego Zbawcę                   
Wspaniałego Króla Chwały 



84.

Laudate Omnes Gentes    
Laudate Dominum 



85.

Misericordias Domini     
In aeternum cantabo. 



86.

Confitemini Domino
quoniam bonus,
Confitemini Domino, Alleluja.



87.

Bonum est confidere
In Domino. Bonum sperare
In Domino.



88.

Crucem Tuam adoramus 
Domine
Resurectionem Tuam laudamus 
Domine.
Laudamus et glorificamus
Resurectionem Tuam laudamus 
Domine.



89.

Da pacem Domine



90.

Laudate omnes gentes
Laudate Dominum.



91.

Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria Alleluja.
Ex in terra pax hominibus
Bonae voluntatis.



92.

Wielbid Pana chcę, 
radosną śpiewad pieśo
Wielbid Pana chcę,
On źródłem życia jest



93.

1. O Panie Tyś moim pasterzem 
Tak dobrym że nic mi nie braknie 
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz 
Prostymi ścieżkami prowadzisz  

Ref. Pasterzem moim jest Pan 
Nie brak mi niczego
Chod idę przez ciemną dolinę
Nie muszę się trwożyd niczego

2. Bo pasterz mój zawsze jest przy mnie
W obronie mej stanąd gotowy
Do stołu swojego zaprasza
Na oczach mych wrogów to czyni



94._1

Ref. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!

1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśni
wdzięczności. Niech z ust moich chwała Jego
nieustannie płynie.

2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy imię
Jego

3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie
wysłuchad. I ze wszelkiej trwogi mojej
raczył mnie wyzwolid.



94._2

Ref. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!

4. Skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony.

5. Z czcią i lękiem służcie Panu święty Ludu Boży.
Bo nie znają niedostatku ludzie bogobojni.



95._1

1. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję,
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody 
łaknie.
Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem,
Ciebie z troską szukam. (2x)

2. W Twej świątyni ujrzed pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
Bowiem Twoją miłośd, Panie,
Bardziej cenię niźli życie.



95._2

3. Póki tylko istnied będę,
Pragnę Ciebie chwalid, Boże.
Dusza moja pełna szczęścia,
Będzie śpiewad Ci z radością.

4. Jesteś mym Wspomożycielem,
Cieo Twych skrzydeł daje radośd.
Całym sercem lgnę do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi.



96._1

1. Śpiewajcie Panu pieśo nowej ziemi, 
śpiewajcie Panu po całym świecie:

Ref. Lodate, lodate, lodate il Signore, 
cantate, cantate, cantate il Suo Nome.

2. Opowiadajcie, rozgłaszajcie 
we dnie i w nocy Jego zbawienie.

3. Głoście nowinę wśród narodów 
przedziwne dzieła i chwałę Jego.

4. On potężniejszy nad wszystkie bogi, 
On Stworzycielem całego nieba.



96._2

5. Raduj się niebo, wesel się, ziemio, 
niech szumi morze i, co w nim żyje.

Ref. Lodate, lodate, lodate il Signore, 
cantate, cantate, cantate il Suo Nome.

6. Cieszcie się wszystkie pola i łąki 
i wszystko ziele, co na nich kwitnie.

7. Radujcie się też, drzewa leśne 
w obliczu Pana, bo już nadchodzi.

8. Przychodzi Pan nasz, nasz Pan przychodzi 
sprawowad sądy po całej ziemi.

9. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.



97._1

Ref. Pokładam w Panu ufnośd mą, zawsze ufam Jego 
słowu.  

Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,      
racz wysłuchad, Panie, prośby mej.        
Nakłoo ku mnie ucho swe łaskawie,        
usłysz modły i błagania.                 

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



97._2

Ref. Pokładam w Panu ufnośd mą, zawsze ufam Jego 
słowu.  

Całą ufnośd mą pokładam w Panu, 
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana, 
niż jutrzenki nocne straże.

Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, 
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie 
i obfite odkupienie.



98._1

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześd niech oddadzą!
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana, Jego zastępy!

Słooce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana.

Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi jego chwała!



98._2

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.

Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!



99._1

Jamneoska Pieśo

O Maryjo piękna Pani
i Królowo całej ziemi,
proszą słudzy Ci oddani
prowadź nas Twymi ścieżkami.

Panno święta, Matko miła
Tyś szatana zwyciężyła
Tobie Pani my poddani
uwielbienie niesiem w dani.

Tyś Maryjo pewna droga
bo prowadzisz nas do Boga
prowadź Matko nas na ziemi
broo przed pokusami złemi.



99._2

Matko stawiaj się za nami
by nie zmogła nas pokusa
Twymi chcemy iśd drogami
przez Cię dojdziem do Jezusa.

Tyś jest Matką, więc Ci składam
ciało, zmysły i czym władam
przyjmij serce w podarunku,
a mnie pociesz w mym frasunku.

A gdy koniec życia mego
przyjdzie z ręki Najwyższego
daj mi pomoc w tym momencie
abym mógł umierad święcie.

O Jamneoska kwietna Pani
spojrzyj na nas tu zebranych
weź w opiekę naszą wioskę
oddal od nas wszelką troskę.



100.

Bo góry mogą ustąpid,
bo góry mogą ustąpid
i pagórki się zachwiad.
Ale miłośd moja, miłośd moja
nigdy nie odstąpi od ciebie,
mówi Pan.



101.

Chwała Bogu Ojcu,
w chwale Jego Syn,
Chwała Tobie Duchu,
tworzysz jedno w Nich.
Śpiewajmy: alleluja Panu,
alleluja, alleluja. /x2



102.

Duchu Święty /x4
O przyjdź i rozpal nas
i utul nas, miłośd nam daj. /x2



103.

Duchu Święty wołam przyjdź
Bądź jak ogieo duszy mej
Bądź jak ogieo w ciele mym
Rozpal mnie /x2
Wszechmogący Duch jest pośród nas
Miłosierdzie jego Wielkie jest
Okazuje dobrod swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłowad Go.



104.

Jak dobrze jest
dziękowad Ci Panie
I śpiewad psalm Twojemu imieniu
I opowiadad rano Twoje miłosierdzie,
a w nocy wiernośd Twoją,
przy dziesięciostrunnej harfie
i lutni i dźwięcznej cytrze.



105.

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź
dotknij naszych serc,
rozpal ognia żar /x2
Dziś przenikaj nas
tchnieniem mocy swej
bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc. /x2



106.

Jesteś Panem wszechświata
i Królem mojego życia,
Jezu Tyś Panem mym,
Jesteś Królem wszechświata
i Panem mojego życia,
Wywyższam Ciebie dziś,
Wywyższam Cię. /x3



107.

Łaskawośd Twoja Panie
sięga nieba a Twoja wiernośd
samych obłoków.



108.

Mój Pan mocą moją jest
pieśnią i zbawieniem
On Bogiem mym /x2
Dla Ciebie
otwieram serce me. /x3
Mój Pan królem moim i jest
na zawsze i na wieki. Amen



109.

Niechaj miłośd Twa
Jak potężna fala spłynie tu
przez łaski Twej zdrój
Chryste dotknij nas



110.

Oddajmy cześd
Wiecznemu Panu chwał.
Pokłoomy się Temu, który
rozpostarł niebiosa
i utwierdził ziemi krąg.
Jego chwała
wznosi się ponad szczyty gór
Jego łaska nad nami jest,
a niebo Jego tron
Bóg to nasz Pan i tylko On!



111.

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



112.

O Pani, ufnośd nasza
w modlitwy Twej obronie,
chroo nas, chroo nas
Królowo pokoju.



113.

Panie mój przychodzę dziś
serce me skruszone przyjm,
kłaniam się przed świętym tronem 
Twym
Wznoszę ręce moje wzwyż,
miłośd mą wyznaję Ci
i uwielbiam Ciebie w duchu,
uwielbiam w prawdzie Cię,
życie me oddaję Tobie - uświęd je.



114.

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
czuwa nade mną Bóg,
On jest moim Cieniem.
Czuwa nade mną Bóg /x3 (mój Bóg)



115.

Przed obliczem Pana uniżmy się /x2
Pan sam wywyższy nas.
Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.
Wszystkie swoje troski oddajmy mu /x2
Pan sam...
Z pokorą stao przed Panem swym /x2
Pan sam...



116.

Słuchaj Izraelu,
tylko Jahwe jest Bogiem twym.
Kochaj Pana Boga swego
całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego
całą swą dusza.
Kochaj Pana Boga swego
całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego
całym swym życiem.



117.

Święte imię Jezus,
Święte imię Jezus,
jest na ustach mych i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię. /x2
Nie ma w innym zbawienia
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /x2



118.

Tobie chór aniołów
śpiewa nową pieśo
Chwała Barankowi /x2
Alleluja, alleluja,
Chwała i cześd. /x2



119.

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



120.

Uwielbiajcie Pana
ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana
przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy Twoje łzy,
On ratunkiem będzie Ci.
U Jego stóp padnie wróg
bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości,
Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio
Chwalcie Go wszystkie świata strony.



121.

Uwielbiam Imię Twoje Panie
wywyższam Cię i daję Ci hołd,
W przedsionku chwały Twej staję
z radością śpiewam Ci pieśo. /x2

O Panie Jezu
chcę wyznad, że
Ja kocham Ciebie,
Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękowad
ze wszystkich sił,
dajesz mi Siebie,
bym na wieki żył.



122.

Wspaniały dawco miłości
składamy na Twoim stole
wszystko co mamy,
wszystko co mamy
chod i tak to od wieków jest Twoje



123.

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,    
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohaobieniu 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, chod nie widział
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.



124.

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca  /x2   
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia,      
Amen, amen 



125.

Otwórz me oczy o Panie 
Otwórz me oczy i serce 
Chcę widzied Ciebie      /x2
Wywyższonego widzied chcę
Ujrzed Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłośd i moc
Gdy śpiewam święty, święty, święty
święty, święty, święty...
święty, święty, święty...
Chcę widzied Ciebie.



126.

Ukaż mi Panie Swą twarz
Daj mi usłyszed Twój głos
Bo słodki jest Twój głos
I twarz pełna wdzięku 
Ukaż mi Panie Swą twarz



127.

Spocznij na nas Duchu Pana 
Duchu mądrości i rozumu
Duchu poznania i bojaźni Bożej 
Duchu miłości i mocy



128.

Duchu miłości wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa.



129.

Przyjdę do was w moim Duchu 
i rozraduję wasze serca.



130. _1        JEGO MOC ZBAWIA ŚWIAT

Okaż nam zmiłowanie
Miłośd niesłabnącą
Niech Łaski spłynie moc
Ześlij Swe przebaczenie
Dobroci Twojej dzieło
Nadzieją natchnij

ref: Zbawca, On przenosi góry
A jego moc zbawia świat
Jego moc zbawia świat
Odwieczny, Autor odkupienia
On z grobu powstał by żyd
Śmierd pokonał by żyd



130. _2        JEGO MOC ZBAWIA ŚWIAT

Przygarnij mnie do serca  Utul moje żale
Namaśd Duchem Swym
Oddaję CI swe życie
Prowadź mnie swą drogą
Bądź przy mnie blisko

Ześlij jasnośd
Niech ujrzy świat Tę chwałę
Co roztacza Zmartwychwstały Pan Jezu

ref: Zbawca, On przenosi góry
A jego moc zbawia świat
Jego moc zbawia świat
Odwieczny, Autor odkupienia
On z grobu powstał by żyd
Śmierd pokonał by żyd



131. 

Jezus dla Jezusa wszystko to co mam
Kim jestem i kim chciałbym byd
Jezus dla Jezusa wszystko to co mam
Kim jestem i kim chce byd
Wszystkie me ambicje plany też
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje plany też
Powierzam Ci oddaję w ręce Twe
Tylko z woli Twej jestem wolny / x2 



132. 

Ty wiesz, że Cię kocham
I chciałbym, poznawad
Lepiej z dnia na dzieo
Chciałbym Cię lepiej znad
Te słowa są z serca
Te słowa są szczere
Będę z Tobą żyd
Oddałem Ci życie swe
B. Królu chwały przyjdź
Tylko tego pragnę
Coraz bliżej Ciebie byd
Coraz bliżej Ciebie byd
Ref. Jezu, Ty jesteś
Zbawcą duszy mej
I na wieczne już czasy chcę
śpiewad Ci chwały pieśo



133. 

Każdy spragniony i słaby dziś
niech przyjedzie do źródła
W strumieniu życia zanurzy się
Wszelki ból i cierpienie
niech odpłyną w dal
W morzu Jego miłości
Serca uleczy dzisiaj Pan
Panie Jezu Przyjdź / x4



134._1

I. Śpiewajmy Mu, dziękujemy Mu
Jego miłośd przetrwa wiecznie
On dobry jest, On jest Panem mym
Jego miłośd przetrwa wiecznie

Wznieś głos, wznieś głos /x2
Śpiewajmy Mu, dziękujemy Mu
Jego miłośd przetrwa wiecznie
Za życie, które daje nam
Jego miłośd przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wnieś głos /x2



134._2

Ref. Na zawsze Bóg jest wierny
Na zawsze mocny jest
Na zawsze Bóg jest z nami
Na zawsze

II. Od rana aż po nocy kres
jego miłośd przetrwa wiecznie
Opieką swą otacza nas
Jego miłośd przetrwa wiecznie



135.

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas /x2
Wśród nas jest wśród nas /x2
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą
Umarli powstają by żyd
Ubogim głosimy tę dobrą nowinę
Jezus jest Królem! Amen!



136.

On zbawił, odkupił
z życia w grzechu wyzwolił mnie
Wszechmocny, tak wielki
Nie będę nigdy Taki sam
Bo Ty z wieczności tu przyszedłeś
Jedyny Ojca Syn
Odkupid wszystkich nas
Ref: Tyś zmarł i zmartwychwstał
Królujesz w mocy swej
Tyś niebo otworzył
By światu życie dad
Wielbię Ciebie za dzieła Twe… nx



136.

On zbawił, odkupił
z życia w grzechu wyzwolił mnie
Wszechmocny, tak wielki
Nie będę nigdy Taki sam
Bo Ty z wieczności tu przyszedłeś
Jedyny Ojca Syn
Odkupid wszystkich nas
Ref: Tyś zmarł i zmartwychwstał
Królujesz w mocy swej
Tyś niebo otworzył
By światu życie dad
Wielbię Ciebie za dzieła Twe… nx



137.

Ojcze wołam Ciebie, Ojcze,
Bo jestem dzieckiem Twym,
chcę wciąż przy boku twoim byd
Tyś moim Ojcem /x2
(Ref: Ojcze, ojcze jestem dzieckiem Twym
Ojcze, święty ojcze, Tyś Ojcem mym) x2
Ojcze chcę Ci służyd,
Ojcze, szukad twarzy twej<
bo ty tak bardzo kochasz mnie
Tyś moim Ojcem /x2



138._1

Oto są czasy Eliasza
Głoszące Twe słowa i moc
Oto są dni gdy Twój sługa Mojżesz
Prowadził na wolnośd Twój lud
Chod Świat się pogrążył w ciemnościach
w czas głodu i wojennych prób
Jak głos na pustyni wołamy ciągle
Prostujecie ścieżki w tem rok.

Wnieś swój wzrok bo nadchodzi On
Na obłokach gna przy odgłosie trąb.
Z macą krzycz, oto łaski Pana rok
Czas powrotu i zbawienia głos.



138._2

Oto są dni Ezechiela
Co życie tchnie w kości bez ciał
Oto są dni gdy Twój sługa Dawid
Buduje świątynię Twych chwał.
Nadeszła już pora na żniwa
Bieleją nam pola na zbiór
Jesteśmy sługami winnicy paoskiej
Głosimy Twe słowo i moc.

Wnieś swój wzrok bo nadchodzi On
Na obłokach gna przy odgłosie trąb.
Z macą krzycz, oto łaski Pana rok
Czas powrotu i zbawienia głos.



139.

Pan nieba, Pan świata,
Pan wszystkiego co będzie.
Pan nieba, Pan świata,
Pan wszystkiego co wydarzy się.



140.

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 / x2
z nami Bóg /x2
JEZUS…



141.

Przystąpmy, chwalmy Go!
Oto Syn Boży miłości dar!
On życie swoje dał nam,
Bo umiłował nas!
Wznosimy chwały pieśo,
Jako ofiarę, składamy Ci,
Bo radośd, której nie da nikt
Ty królujesz Nam!
Ref: Przystąpmy chwalmy Go /x2
Sławmy Go, bo On królem jest!
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!



142.

Schowaj mnie pod skrzydła swe
Ukryj mnie w silnej dłoni twej
kiedy fale mórz chcą porwad mnie
z tobą wzniosę się poniesiesz mnie
panie królem tyś spienionych wód
ja ufam ci ty jesteś Bóg
ja ufam ci ty jesteś Bóg
Odpocznę dziś w ramionach twych
Dusza ma w pokoju będzie trwad



143._1

Stworzycielu świata
Twoja ziemia jest i czas
Twoim tronem są niebiosa
Twoja chwała sięga gwiazd

Boże cudów w majestacie swym
Jesteś Święty, Święty
Niebo, ziemia głoszą chwałę 
Jesteś Święty, Święty
Nieba i Ziemi Pan / x3



143._2

Co dzieo o poranku
Będę witał Światło Twe
Kiedy potknę się w ciemnościach
Z głębokości wezmę Cię

Boże cudów w majestacie swym
Jesteś Święty, Święty
Niebo, ziemia głoszą chwałę 
Jesteś Święty, Święty
Nieba i Ziemi Pan / x3



143._3

Alleluja
Śpiewaj Panu Niebo i Ziemio /x3

Boże cudów w majestacie swym
Jesteś Święty, Święty
Niebo, ziemia głoszą chwałę 
Jesteś Święty, Święty
Nieba i Ziemi Pan / x3



144._1

To On nasz Pan i Król
Odziany w majestat Swój
Ziemio raduj się /x2
Okrywa Światłośd Go
Ucieka ciemnośd i zło
I Drży na Jego głos /x2

Ref: Jak wielki jest Bóg
Wysławiaj Go
Jak wielki jest Bóg
Świat ujrzy to
Jak wielki jest nasz Bóg



144._2

On czas w swej dłoni w swej dłoni ma 
Od wieków na wieki Trwa
Początkiem koocem On /x2
Jedyny w Trójcy Bóg
Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem /x2

Ref: Jak wielki jest Bóg
Wysławiaj Go
Jak wielki jest Bóg
Świat ujrzy to
Jak wielki jest nasz Bóg



144._3

Imię to najwyższe jest
Jemu daję moją cześd
Z serca śpiewam Mu
Tyś wielki, mój Bóg

Ref: Jak wielki jest Bóg
Wysławiaj Go
Jak wielki jest Bóg
Świat ujrzy to
Jak wielki jest nasz Bóg



145.

Cóż mam rzec Panie?
Otrzymałem życia dar
Jak wyjaśnid to-
Ile znaczysz dla mnie
Zbawiłeś mnie Panie
dałbym wszystko abyś chciał
Uczynid mnie światłem
które Twój roztacza blask
Stale na nowo
uczę się jak w prawdzie trwad
Modlę się o to aby lepiej Ciebie znad
Prowadź mnie Panie
zawsze kieruj kroki me
Uczyo mnie ogniem
co dla świata płonie dziś.

Ref: W każdy dzieo- dla Ciebie 
żyję
W każdy dzieo- naśladuje Cię
W każdy dzieo z Tobą przeżyd 
chcę
Dla Ciebie żyję w każdy dzieo /x3



146.

Bóg moją siłą, więc oczekuję Ciebie,
więc oczekuję Ciebie, 
więc oczekuję Cię, 
PreChorus:
Nasz Bóg, to Król, na wieki
On sam, ma moc, dad życie mi
Chorus:
Jesteś wieczny, święty Bóg
Wieczny, święty Bóg
Nie nużysz i nie męczysz się
Chronisz słabych, podnosisz tych
co potrzebują Cię
Unosisz nas na skrzydłach Swych.



147.

Zaśpiewad chcę miłości pieśo
Memu zbawcy Jezusowi
Za dzieła Twe wychwalam Cię
Kochany Zbawco drogi Jezu
Raduje się bo nazwałeś mnie swym
Tylko z tobą pragnę byd
W twych ramionach się skryd / x2
Wiec przytul mnie i ukryj mnie
W Twych ramionach dziś



148.

To mój Pan, wiele mi uczynił, 
On moim Bogiem 
To mój Pan, wiele mi uczynił, 
On mnie uzdrowił



149.

Oto idzie mój Bóg  Oto idzie mój Król 
Oto zbawiciel mój  
a Imię jego Jezus  

Ref:
Tęsknie za tobą Panie  
Wiem, że przyjdziesz niebawem
Z głębi serca dziś wołam Maranatha



150.

W Tobie jest Światło
W Tobie jest światło         
każdy mrok rozjaśnia       

W Tobie jest życie           
Ono śmierd zwycięża       
Ufam Tobie ,miłosierny  Jezu wybaw nas 



151.

Mów do mnie, Panie 
Chcę słyszed Cię 
Przyjąd od Ciebie 
Co masz dla mnie
Nie chcę się chowad
Lecz w Tobie skryd 
W cieniu Twym, Panie Chcę iśd

Święty, potężny jesteś, Panie nasz 
Przed Tobą dziś możemy stad 
Dzięki łasce 
Nie dzięki nam samym



152.

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

Miriam Tyś jest bramą do nieba
Moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do swego łona
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierd
Pragnę umrzed, aby żyd 



15.

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

Miriam Tyś jest bramą do nieba
Moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do swego łona
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierd
Pragnę umrzed, aby żyd 



153.

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
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.



154.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.
Niech ciemnośd ma nie przemawia do mnie już.
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.
Daj mi moc przyjąd dziś miłośd Twą.



155.

Nie bój się, nie lękaj się 
Bóg sam wystarczy x2 



156.

Zostao tu i ze mną się módl 
Razem czuwajmy x2 



157.

Nic nie musisz mówid nic
Odpocznij we mnie  
Czuj się bezpiecznie  //x2

Pozwól kochad się 
Miłośd pragnie Ciebie  //x2



158.

Powietrzem moim Jest x2
Obecnośd twoja Święta w sercu mym
powszednim chlebem mym x2
Twe żywe słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyd
Dla Ciebie me serce chce bid



159.

Jesteś blisko mnie,
Tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi. 

Przychodzisz jak ciepły wiatr, 
Otwieram się i czuję znów, że:
Twoja miłośd jak ciepły deszcz,
Twoja miłośd jak morze gwiazd za dnia. 
Twoja miłośd sprawia, że
Nieskooczenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie



160.

Ref.: Tchnij moc, tchnij miłośd, i przenikaj życie me.

Tchnij moc, tchnij miłośd, i przenikaj życie me.   

1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześd,   
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześd         
I z całej siły swej oddaję Ci cześd,       
O, Panie mój.                             

2. Bo całym sercem swym uwielbid Cię chcę,
Bo każdą myślą swą uwielbid Cię chcę,
I z całej siły swej uwielbid Cię chcę,
O Panie mój.



161.

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce  
Obmyj mnie i uświęd mnie, uwielbienia niech 
popłynie pieśo. 

Chwała Jezusowi, kory za mnie życie dał,  
Chwała temu który pierwszy umiłował mnie  
Jezus, tylko Jezus Panem jest. 



162.

Duchu Święty do nas przybądź,    
Ogarnij nas swą mocą    
Przytul nas do serca Twego,    
Dotknij swą miłością,    
Byśmy żyli dla Ciebie
Daj nam doświadczyd Twojej mocy,
Daj nam rozkochad się w Tobie,
Niech Twa miłośd ogarnia nas. 



163.

Jest jedno ciało, jest jeden Pan,
jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy zdobywamy ziemię tę.

Ref: Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem, wybranym pokoleniem
by objawiad Jego cześd. 
Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem, wielbimy Jezusa,
On jest królem całej ziemi tej.



164.

Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. /4x     
Więc uwielbij Go. /4x 



165.

Nie ma takich gorzkich łez
Nie ma takich smutnych chwil,
Których nie uleczy mój Bóg.
Wstanę ach poderwę się
Pootwieram wszystkie drzwi
Dobry Bóg przebaczy mój grzech

Ref:    Wielbię Cię Panie mój
Chcę się przytulid do Twoich stóp
Taoczyd dla Ciebie chwały pieśo 



166.

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej   
Króluje nad nami dziś     
z nieba rządzi w mocy, miłości 
mądrości swej 



167.

Wielki jesteś, Panie,
Godzien wielkiej chwały
Tobie dziś oddaję,
Cały świat mój mały. 
Wielka Twoja Miłośd 
Uzdrowiła moje serce. 
Oprócz Twojej Łaski 
Nie potrzeba mi nic więcej już.



168.

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony  
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.          
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, 
Oddajmy Jemu cześd!                    

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,   
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.    
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony      
Wśród chwał!



169.

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

Ref: My chcemy, 
Więcej Ciebie, więcej łaski Twej, 
Pragniemy, 
Więcej mocy, więcej miłości Twojej.



170._1

Ref. Chwalcie Pana Niebios, chwalcie Go na 
cytrze       
Chwalcie Króla Świata bo On Bogiem jest.                

Chwal duszo moja Pana mego Króla                       
Chcę chwalid Pana jak długo będę żył.                       
Chcę śpiewad memu Bogu póki będę istniał            
Chcę Go wysławiad, śpiewad Alleluja!                       



170._2

Ref. Chwalcie Pana Niebios, chwalcie Go na 
cytrze       
Chwalcie Króla Świata bo On Bogiem jest.                

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! 



170._3

Ref. Chwalcie Pana Niebios, chwalcie Go na 
cytrze       
Chwalcie Króla Świata bo On Bogiem jest.                

Pan Bóg króluje wesel się ziemio
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał ci życie On da ci wszystko
Śpiewaj mu, wysławiaj go : Alleluja!



171._1

Grzech mój zanosisz na krzyż
Głos Twój dodaje mi sił
Nie dorówna tobie nikt
Światło Twe oddala mrok Cudem przywracasz 
nam wzrok
Nie dorówna Tobie nikt

Ref1. Nasz Bóg jest większy On jest silniejszy 
Nie ma innego równego tobie 



171._2

Grzech mój zanosisz na krzyż
Głos Twój dodaje mi sił
Nie dorówna tobie nikt
Światło Twe oddala mrok Cudem przywracasz 
nam wzrok
Nie dorówna Tobie nikt
Ref1. Nasz Bóg jest większy On jest silniejszy 
Nie ma innego równego tobie 

Ref 2. Bo kiedy Bóg jest z nami to nikt nas 
nie powstrzyma 
Bo jeśli Bóg jest z nami to któż pokona nas



172.

Jezus jest z nami tu/x4 
A Jego moc działa dziś, by namaścid cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowid cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawid cię.
Jezus jest z nami tu.



173._1

1.Ty światłośd dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzied Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach

Ref. Jestem tu, by wielbid, by oddawad chwałę,
jestem tu, by wyznad: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2



173._2

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stad się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom

Ref. Jestem tu, by wielbid, by oddawad chwałę,
jestem tu, by wyznad: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2



173._3

3. I niczym nie odpłacę się
za miłośd Twą i za Twój Krzyż! x3
Wezwij Imię Twojego Pana, i On zbawi Cię! x4

Ref. Jestem tu, by wielbid, by oddawad chwałę,
jestem tu, by wyznad: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2



174.

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 x
Tylko Jezus jest Panem 
On jest Panem ziemi tej…



175.

Mój Jezu, mój Zbawco 
któż jest tak wielki jak TY? 
Przez wszystkie dni wysławiad 
chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. 
Mój Panie, Obrooco, 
Źródło mych natchnieo i sił niech cały świat, 
wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe. 

Ref. Krzycz na cześd Pana, rozraduj się w Nim,
ogłaszaj wszędzie,  że On Panem jest. 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 
gdy przemówi Stwórca ziem. 
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk. 
Zawsze chcę kochad Cię, przy Tobie byd.
Co może równad się z tym co u Ciebie mam? 



176.

Któż jest jak On Baranek Judy Lew
W niebie Jego Tron
Góry skłonią się oceany grzmią Dla króla królów dziś

Chwała Adonaj od wschodu słooca aż
Gdy mrok zakooczy dzieo
Chwała Adonaj wszystkie ludy ziemi tej 
Z aniołami nucą mu tę pieśo 



177.

Niech przyjmie chwałę i cześd
Siedzący na tronie 
Błogosławieostwo i moc
Niech przyjmie baranek 



178.

Oddaję Ci całą chwałę i cześd
Oddaję Ci całe serce me
Święty, Święty, Święty Wszechmogący Jezus



179.

Błogosławione jest Imię Twe x2
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześd
Tyś jedynie Panem jest

Powstao i Pana chwal
Chwal Go na wieki.
Powstao, chwal Boga wciąż
On jedynie jest Panem

Powstao i Pana chwal
Chwal Go na wieki.
Powstao, chwal Boga wciąż
On Panem Wszechświata jest



180._1

1.Ziemia, którą mi dajesz, nie jest, fikcją ani bajką 
Wolnośd, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpid,
bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

Ref. Będę taoczyd przed Twoim tronem 
i oddam Tobie chwałę 
I nic już nie zamknie mi ust. (o nie)
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.



180._2

2. Większy , większy jest we mnie ten,
który mnie umacnia 
Żaden Goliat nie może z Nim równad się
Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpid,
bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie

Ref. Będę taoczyd przed Twoim tronem 
i oddam Tobie chwałę 
I nic już nie zamknie mi ust. (o nie)
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.



181.

Ty jesteś skałą zbawienia mego           
W Tobie ma siła i moc
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Wznoszę do ciebie mój głos
Panie wierzę Ci tak wierzę Ci           
Bo Twa miłośd wierna jest
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie chcę byd 


