Albowiem tak Bóg umiłował świat
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna Jednorodzonego dał
By każdy kto w Niego wierzynie zginął, lecz życie wieczne miał
Lecz, by mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki
Lecz, by mógł żyć na wieki,
by mógł żyć na wieki

Alleluja, Alleluja, Pan zmartwychwstał
Ref.: Alleluja, Alleluja, Pan zmartwychwstał, radujmy się.
Alleluja, Alleluja, chwalmy Imię Pana.
1. Jezus jest Panem ziemi,
On jest Królem stworzenia.
2. Po całej ziemi nieście pieśń,
Pan umarł i zmartwychwstał.
3. Będziemy wiecznie żyli,
Ukrzyżowani z Chrystusem.
4. Wielką nagrodę dał nam Pan,
Życie na wieki. Alleluja.
5. Przyjdźcie, wielbijmy Boga,
Zbawicielowi śpiewajmy.

Alleluja… Niech zabrzmi Panu
chwała w niebiosach
ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja /x2
1.Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana, Duchy niebieskie,
wielbijcie Pana, Jego zastępy!
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!
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków! Amen!

Anioł Stróż
1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba
Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu
Aniele, Aniele wysłanniku Boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga
2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba
Ref.: Aniele, Aniele...
3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła
Ref.: Aniele, Aniele...

Bądźcie stróżami poranka
1. Abyś niósł światła blask

Zbudził Cię ze snu
Abyś mógł świadkiem być
Dał Ci siłę słów
Abyś wolnym mógł być
Bóg zerwał więzy zła
Abyś prawdę mógł nieść
On ogniem dotknął warg
Ref:
Podnieście głos
obudźcie świat,
Bądźcie stróżami poranka
Niechaj Bóg jaśnieje w was
Bądźcie synami dnia
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2. Abyś mógł wiecznie żyć

Bóg pokonał śmierć
Byś zbawionym mógł być
On ukrzyżował grzech
Abyś nie był już sam
Ducha Swego dał
Abyś złu mówił „nie”
Bogu Twemu „tak”.

Będziemy tańczyć
Będziemy tańczyć będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz
Spotkamy się w Nowym Jeruzalem
Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się
Co dawno już objawił Bóg
Więc mocno trwaj nigdy nie poddawaj się
Nie poddawaj się
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

Błogosław duszo moja Pana
Ref. /Błogosław duszo moja Pana,
Wszystko co we mnie,
Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj! /x2
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!
Ref. /Błogosław duszo moja Pana,
Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi,
Pan lituje się nad pokornym!
On oddala od nas nasze winy,
Jak daleko wschód od zachodu!
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!
Ref. /Błogosław duszo moja Pana,

Błogosławieni miłosierni
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd / cis A E
Przyjdzie mi pomoc; / D A E
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On/ E H Fis
Miłosiernym jest! / A H Cis
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Refren: Błogosławieni miłosierni, / E H cis A
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! / E H Fis4-3
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
Ref: …
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Ref: …
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, / A H cis
Swe troski w Panu złóż / A H A
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż / A H cis
Żyje Pan, Twój Bóg! / A H Cis

Bo jak śmierć
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.

Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić /x2
I pagórki się zachwiać /x2
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan.

Bóg nasz Pan
Bóg nasz Pan jest dobry cały czas. /x2
Więc uwielbij Go. /x4

Będę śpiewał Tobie
Będę śpiewał Tobie, mocy moja!
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.

Boże Twa łaska nad nami jest
Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość 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.

Bóg się rodzi
1.Bóg się rodzi, moc truchleje Pan Niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje Ma granice Nieskończony
Wzgardzony okryty chwałą
Śmiertelny Król nad wiekami
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami
2.Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje
Wszedł między lud ukochany Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami
3.W nędznej szopie urodzony Żłób Mu za kolebkę dano
Cóż jest czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami
4.Potem i króle widziani Cisną się między prostotą
Niosąc dary Panu w dani Mirrę, kadzidło i złoto
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami
5.Podnieś rękę Boże Dziecię Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach W dobrym bycie Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo ciałem się stało I mieszkało między nami

Była cicha i piękna jak wiosna

 Była cicha i piękna jak wiosna
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały
Ref.

Matka, która wszystko rozumie
Sercem ogarnia każdego z nas
Matka zobaczyć dobro w nas umie
Ona jest z nami w każdy czas

 Dzisiaj światu potrzeba dobroci
By niepokój zwyciężyć i zło
Trzeba ciepła, co życie ozłoci
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy go tak jak ona

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

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wyśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś by mnie zbawić
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

Chlebie najcichszy

Choćby góry ustąpiły

Chlebie najcichszy otul mnie swym milczeniem
Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność

Choćby góry ustąpiły

/Przemień mnie w siebie
Bym jak Ty stał się chlebem/ x2
/Pobłogosław mnie połam
Rozdaj łaknącym braciom/ x2

Nie porzucisz mnie

i pagórki się zachwiały

Choćby góry ustąpiły
i pagórki się zachwiały
Będziesz kochał mnie
na wieki już
Panie mój

Chlebie Niebieski
Chlebie Niebieski,
Jezusem bądź
Drogą miłości
Uczyń nas godnymi Ciebie

Chrystus Pan, Boży Syn
Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech,
Za mnie umrzeć chciał,

Chwalcie Pana niebios
Ref. Chwalcie Pana niebios
Chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata
Bo On Bogiem jest

Ażebym znał mój ogrom win
I wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Ref. Wywyższony bądź Jezu Baranku mój

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

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król
Wywyższony bądź Boży Baranku
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.

Chrystus Wodzem
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
Chrystus, Chrystus Władcą nam
Christus vincit, Christus regnat
Christus, Christus imperat

Ref. Chwalcie Pana niebios...
2. Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja
Ref. Chwalcie Pana niebios...
3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał ci życie, On dał ci wszystko
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja
Ref. Chwalcie Pana niebios...

Chwalę Cię, Panie (Psalm 9)

Chwalę Cię Panie całym moim sercem
Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła
Cieszyć się będę i radować Tobą
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia

Chwalę Ciebie Panie
1. 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/ bis

O Najwyższy oooo /x3
2.Jesteś mą nadzieją, wiarą w życie
Daj mi poznać swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już
Ref. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
/Nie dorówna Tobie nikt/ bis

3.Jesteś świata Panem i Opoką
W Tobie składam troski swoje
Tobie daję serce swe
Ref. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
/Nie dorówna Tobie nikt/ bis

Chwała Bogu Ojcu
Chwała Bogu Ojcu
W chwale Jego Syn
Chwała Tobie Duchu
Tworzysz Jedno w Nich

Cicha noc
1.Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem /bis

Śpiewajmy Alleluja, alleluja, alleluja/bis
2.Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud /bis

3.Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win /bis

Ciebie całą duszą pragnę
1.Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie

Czekam na Ciebie, dobry Boże
1. Czekam na Ciebie, dobry Boże
Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się

Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam

Niechaj mi łaska Twa pomoże

Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam

Chcę czystym sercem przyjąć Cię
Ref.: Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże

2.W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę
Bowiem Twoją miłość Panie, bardziej cenię niźli życie
Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam

Przyjdź i nie spóźniaj się
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją
Przyjdź i nie spóźniaj się

Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam
2. Wśród licznych trosk i niepokojów
3.Póki tylko istnieć będę pragnę Ciebie chwalić Boże
Dusza moja, pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością

Kiedy już sił nie starcza nam
Karmisz nas Panie Swoim Ciałem
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan

Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam
Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam

Ref.: Przyjdź do nas Panie, mój dobry Boże
Przyjdź i nie spóźniaj się

4.Jesteś mym Wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość
Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi
Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam
Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam

Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską swoją
Przyjdź i nie spóźniaj się

Do Ciebie Panie, woła dusza moja

Do szopy, hej pasterze

Do Ciebie Panie, woła dusza moja,
Tęskni ciało me
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk
Przyjdź dotknij mnie.
Rozraduj mnie

1.Do szopy, hej pasterze
Do szopy, bo tam cud
Syn Boży w żłobie leży
By zbawić ludzki ród

Jezu, pragnę blisko Ciebie być

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Jezu, w Twych ramionach się skryć

Kłaniajcie się, Królowie, nie budźcie Go ze snu

Słodycz Twą, poznawać co dnia

2.Padnijmy na kolana

Przy sercu Twym trwać

To Dziecię to nasz Bóg
Witajmy swego Pana
Wdzięczności złóżmy dług

Do mnie wróć
1. Do mnie wróć, zbawię cię, cała ziemio./2x

3.O Boże niepojęty
Kto pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty
Masz tron i służbę swą

Ref.: Bo jam jest Pan i twój Bóg Jedyny./2x
4.On Ojcu równy w Bóstwie
2. Przyjdźcie tu, zbawi was, przyjdźcie do Pana./2x
Ref.: Bo On nasz Pan i nasz Bóg Jedyny./2x

Opuszcza niebo swe
A rodzi się w ubóstwie
I cierpi wszystko złe

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał

Duchu Święty wołam przyjdź

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił – uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie

Duchu Święty wołam przyjdź /x2
Bądź jak ogień duszy mej /x2
Bądź jak ogień w ciele mym /x2
Rozpal mnie

Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie jego wielkie jest
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go

Dzięki za Twój krzyż

Dzisiaj w Betlejem
1.Dzisiaj w Betlejem /bis Wesoła nowina
Że Panna czysta /bis Porodziła Syna

Dzięki za Twój krzyż

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi

Dzięki za zwycięstwo Twe

Anieli grają, Króle witają

Dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają

Dzięki za miłosierdzie Twe

Cuda, cuda ogłaszają
2.Maryja Panna /bis Dzieciątko piastuje
I Józef Święty /bis Ono pielęgnuje
3.Choć w stajeneczce / bis Panna Syna rodzi
Przecież On wkrótce / bis Ludzi oswobodzi
4.I Trzej Królowie / bis Od wschodu przybyli
I dary Panu / bis Kosztowne złożyli
5.Pójdźmy tez i my / bis Przywitać Jezusa
Króla nad królami / bis Uwielbić Chrystusa
6.Bądźże pochwalon / bis Dziś nasz wieczny Panie
Któryś złożony / bis Na zielonym sianie
7.Bądź pozdrowiony / bis Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie / bis Boże niezmierzony

Dziękuję Bogu dziś
Ref. Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał,
w modlitwie mojej radość brzmi.
1. Jestem pewien, że ten sam,
co rozpoczął w nas swe dzieło,
przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana.

Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę
1. 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) / bis

2. Ta miłość, którą Pan chciał napełnić moje serce,
jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym.
2.Bóg przebywa w chwale swego ludu
3. Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać,
byśmy czystym sercem mogli czekać Pana.
4. Niech Jezus da nam wzrost i napełni wszelkim dobrem,
by modlitwa nasza była miła Bogu.

On pragnie, aby wielbić Jego Imię

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.
Jego chwała wnet wypełni miejsce to
/ Chwała, cześć (Chwalmy Go) / bis

Gdy kiedyś Pan
1.Gdy kiedyś Pan (Gdy kiedyś Pan)
powróci znów (Powróci znów)
Gdy kiedyś Pan powróci znów.
Ref. Abyśmy też tam byli,
gdy kiedyś Pan powróci znów.
2.Gdy święci swój opuszczą grób...
3.Gdy Boga tron otoczą w krąg...
4.Gdy księgę swą otworzy Bóg...
5.Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...
6.Gdy zabrzmi pieśń Alleluja...

Gdy klęczę przed Tobą
1.Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.
Ref. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu. /2x
2.Wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Pana tron!

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę
3.Gdy klęczę przed Tobą,
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./2x
Pan jest pasterzem mym./2x

widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz

Godzien, o godzien nasz Bóg

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz

1. Godzien, o godzien nasz Bóg

Gdy rozmyślam o miłości Twej

Siedzący na tronie

Kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej

Baranek wśród chwał
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc

Gdy dotykasz Panie serca mego

Błogosławieństwo i cześć

Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej

Ref. /Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię
Bo mego życia cel to wielbić Cię /bis

Ref. /On Bogiem jest na wieki wieków /x3 Amen
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W jedności i prawdzie
Oddając Ci hołd
Mądrość, wdzięczność, siłę i moc
Błogosławieństwo i cześć
Ref. On Bogiem jest...

Gromadzisz nas
/Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno
By wielbić święte imię Twe /x2
/Kiedy słowo Twe wypełnia się w nas
To stajemy się Twą rodziną /x2

Hej Jezu Królem Tyś
Hej Jezu Królem Tyś
Życie Twe uwalnia mnie
Będę sławić 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
Ogłosimy rządy Twe
Hej o hej o Lwie Judy
Jak potężnym jesteś Ty
Hej o hej o Lwie Judy
Jak wspaniałym jesteś Ty

Hosanna... na niebiosach

I rzekł Pan „Stało się...”
O rzekł Pan „Stało się,

1. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach / bis
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz

Jam Alfa i Omega początek i koniec
Ja łaknącemu dam darmo pić
Ze źródła wody życia”

Hosanna niechaj ciągle brzmi
Pan daje mi pić /x3
2.Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć / bis
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią
Wywyższony bądź Boże nasz
Królowi królów chwała cześć

3.Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest!

Idzie mój Pan

Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,

Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
On teraz biegnie, by spotkać mnie / bis

Jezus Królem królów jest!
Mija góry, łąki, lasy,
by komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód

Ja wierzę Panie, że to Ty
1. Oto choruje ten, którego kochasz d C
lecz końcem nie jest śmierć
Bd
Twa chwała jawi się
BC
przychodzisz zbudzić mnie, gdy zasnę w śmierci
gdy noc ogarnia mnie
zapalasz światło swe
gdy uwierzę
B
choćbym umarł, będę żył
Cd
Ty jesteś zmartwychwstaniem mym B g B C
Ref.: Ja wierzę Panie, że to Ty
FC
jesteś Tym, który miał przyjść d B
Ja wierzę Panie, że to Ty
Mesjasz Pan, Boży Syn
Ja wierzę Panie, że to Ty
jesteś Tym, który miał przyjść
Ja wierzę Panie, że to Ty
Mesjasz Pan, Boży Syn
2. Widziałem Twoje łzy nad moim grobem
jak usunąłeś głaz,
niewolę i mój grzech
Oto jak kochasz mnie – Ty jesteś Ojcem
Ty dajesz życie mi
Ty uwalniasz mnie

Ja wierzę, że to Jezus
1.Ja wierzę, że to Jezus
Wierzę, że On Synem Boga jest
On zmarł i powstał, aby żyć
I za cenę śmierci życie dał
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest)
Stoi pośród nas
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)
Ma przebaczenia dar
2.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 (Ty jesteś tu)
Stoisz pośród nas
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)
Masz przebaczenia dar

Jak łania pragnie wody ze strumieni
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

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

Jeden jest tylko Pan
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go
/ Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,
Bogu oddajmy cześć / bis

Jest na świecie Miłość
1. Jest na świecie Miłość,
Której Imię srebrzystym promieniem objęło ziemię
Gdy Ci będzie smutno
Imię to wypowiedz, a przy Tobie Ona zjawi się
Ref. Matka z radością poda dłoń
Gdy powiesz Mario w Tobie ufność ma
Kiedy jesteś przy mnie znika ból i w oczach łzy
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił
2. Jest w Niej tyle ciepła,
A w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości
Otwórz serce swoje
Schowaj ją głęboko i jak dziecko powiedz „kocham Cię”

Jesteś Królem
/Jesteś Królem (jesteś Królem) / bis
Królem jest Bóg
/Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go/ bis

Jesteś Panie winnym krzewem
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 trwać. (x2)
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 nasze życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść
cześć i chwałę Ojcu oddać.

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu
Powierz się Matce
Kiedy rozpacz rozdziera Twe serce
ofiaruj się Jej
Ref: Matce która pod krzyżem stała
Matce która się z Synem żegnała
Która uczyć cię będzie pokory
Cierpienia znieść ci pomoże
Ona Matka która pod krzyżem stała
Matka która się z Synem żegnała
Która uczyć cię będzie pokory
Cierpienia znieść ci pomoże
2. Kiedy ruszysz w daleką wędrówkę
powierz się Matce
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza
ofiaruj się Jej
3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga
powierz się Matce
Gdy w twym sercu znów gości trwoga
ofiaruj się Jej

Jeśli radość w sercu chcesz mieć
1.

Jeśli radość w sercu chcesz mieć
Radość, która wiecznie ma trwać

Ref. Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x3
I moc, Głoś chwałę i moc / x2

2. Jeśli miłość w sercu chcesz mieć
Miłość, która wiecznie ma trwać
Ref. Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x3
I moc, Głoś chwałę i moc / x2

3. Jeśli pokój w sercu chcesz mieć
Pokój, który wiecznie ma trwać
Ref. Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x3
I moc, Głoś chwałę i moc / x2

Jezu, chcę do Ciebie należeć
1. Jezu, chcę do Ciebie należeć
Jestem Twą własnością
Powierzam Ci siebie
Wszystko to, kim jestem
Ref. Wierzę w Twoją śmierć na krzyżu
Wierzę w Twoje zmartwychwstanie
Wierzę w Ducha Świętego
Wierzę w Twoją miłość do mnie
2. Ty jesteś moim Panem
We wszystkim Ciebie uznaję
Ty jesteś moim Bogiem
I nie ma innego
Ref. Wierzę...

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem
Idąc z Nim nie lękam się
Bo w moim sercu gości pewność
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 Imię wzywajcie wciąż
3. Ogłoście całemu ludowi
Wielkie działa 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

Jezus daje nam zbawienie
1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę serca mego dam
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

Ref.

Jezus siłą mą...

Jezus Najwyższe Imię
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota
1.Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota
2.Księciem pokoju jest Wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, Odwieczny Ojciec nasz.
Cała władza jest w Jego Ramieniu,
Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać

Jezus Ratownik
Kiedy przede mną straszna głębina
Boże Ty o mnie nie zapominasz
Kto Tobie patrzy prosto w oczy
Ten się nie boi do wody skoczyć
hallelu Jah hallelu Jah hallelu!
hallelu Jah hallelu
hallelu Jah hallelu Jah hallelu!
hallelu Jah hallelu
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah
halle halle
halle hallelu Jah
I mogą starsi i mogą młodzi
Razem z Tobą po wodzie chodzić
Nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus - Ratownik nas kocha
hallelu Jah ...
Kto tobie patrzy prosto w oczy
Ten się nie boi do wody skoczyć
Nic nam nie zrobi woda głęboka
Jezus - Ratownik nas kocha
hallelu Jah...

Jezus pokonał śmierć
Jezus / x10
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech
zmartwychwstał Pan On Królem jest.

Jezus, Święty namaszczony Pan
Jezus, Jezus Święty namaszczony Pan, Jezus
Jezus, Jezus żyje wywyższony 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

Jezus zwyciężył
1. 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 /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
2.Jezus zmartwychwstał, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

Jezusa mego Pana wielbić chcę
Ref. Jezusa mego Pana wielbić chcę
W mym życiu jego wola spełni się
Ja będę śpiewać mu alleluja
Alleluja!
1. Na mych ustach każdego dnia
Słodkie imię Pana Chwał
Żadne imię nie jest jak To,
Tylko Jezus wywyższam Go
Moje serce śpiewa tak
Mój Zbawiciel- niezwykły to Pan
Tylko On daje pokój mi
Imię Jezus- zwyciężam w Nim.
Ref. Jezusa mego Pana...
2. Kiedy słońce świeci co dnia
I rzuca na ziemie swój blask
W moim sercu to zdanie brzmi
Drogi Jezu dziękuję Ci.
Ref. Jezusa mego Pana...

Każdy dzień upewnia, upewnia mnie
Każdy dzień upewnia, upewnia mnie,
Że Ty pomożesz, pomożesz właśnie mnie.
Wezmę swój krzyż i podniosę się,
Podniosę się!
Jak wschód słońca rozświetlasz drogę mą
I razem z Twą, z Twą pomocą
Przeniosę góry, choćby skaliste
I wzbiję się w Niebiosa wiekuiste.

Każdy dzień
Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać, co dzień
Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi
Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie /x2
Pełnie miłości, pełnie radości, pełnie wolności
Mam w Tobie!!!

Każdy wschód słońca
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. (2x)
Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego Chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
niech Ciebie nam zapowiada.

Kiedy Ci smutno i nic nie wychodzi

1. Kiedy Ci smutno i nic nie wychodzi mów:
Ref. /Amen, jak Maryja /x2
Amen, widocznie Bóg tak chce
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech
Gdzie często płyną łzy

2. Gdy z Ciebie szydzą i kiedy się śmieją mów…
Ref. Amen, jak Maryja...

3. Kiedy w Twym sercu nic więcej prócz bólu mów…
Ref. Amen, jak Maryja...

Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia
1. Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia
Twarzą w twarz z Tobą spotkam się
I zaśpiewam chwały pieśń dla Ciebie
Którą chcesz usłyszeć z moich ust
Hosanna, alleluja / bis
2. I zamieszkam z Tobą już na zawsze
W mieszkaniu, które dla mnie masz
Po zielonych pastwiskach wieczności
Z Tobą będę chodził Panie mój
Hosanna, alleluja / bis

Kiedyś wino i chleb
ref. Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się
1. Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadzieją moją jest
Krzyż nadaje życiu sens
Krzyż miłością
Krzyż wiernością
Krzyż zbawieniem jest

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

ref. Kiedyś wino i chleb...
2. Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Ref. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni
Z łaski możemy tu stać
Łaską usprawiedliwieni
I przez Baranka Krew

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.

Wzywasz nas Panie do siebie
Przed Twój w Niebie tron
My łaską obdarzeni

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
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.

Tobie składamy hołd

Marana tha

Maryjo, Matko mojego wezwania

Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki
1.Jak rosy chłód na spragniony grunt,
Jak dobry chleb na głodnego dłoń
Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki

1. 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

2.W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
Przez wichru szum dajesz poznać się
Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź

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

Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki
3.W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
Przez Ciała Krwi tajemniczą moc

2. Słuchać Słowa całym sercem
I w Duchu Świętym Je wypełnić
Amen, amen, amen/bis

Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki
4.Gdy miłość swą okażemy w krąg,
Przychodzisz już dziś na ziemię swą
Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź
Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki

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

Maryjo, śliczna Pani
1. Maryjo, śliczna Pani

Maryjo, milcząc czekałaś
1.Maryjo, milcząc czekałaś, kiedy dobry Bóg
daruje światu Słowo Swe.

Matko Boga i ludzi na ziemi
Tyś świata Królową

Ref. Twojego Syna do naszych serc,
z miłością przyjąć dopomóż nam

Tyś Gwiazdą na niebie
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny Tron

2.Maryjo, Ty, któraś była tak uległa,
gdy Pan o zgodę pytał Cię

Ref.

3.Maryjo, w Sobie nosiłaś delikatnie,
Bożej miłości wielki dar.

Maryja Ave Maryja
U Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszym był
By w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci Swe

4.Maryjo, pokorna Matko bolejąca,
kiedy niewinnie konał Pan
5.Maryjo, Ty, która teraz żyjesz w chwale
i w zjednoczeniu z Synem Twym

2. Maryjo, śliczna Pani
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból, smutek, żal
A w oczach wciąż strach

Memu Bogu, Królowi

Usłysz, Panie, błaganie, pomóż nam
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń
Ref.

Maryja Ave Maryja ...

Teraz zawsze na wieki. Amen / bis
Alleluja, alleluja, alleluja, Amen / bis

Mędrcy świata

Miałem Pana zawsze przed oczami

1.Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana,

Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?

gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.

Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy

Dlatego cieszy się me serce i raduje język,
także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei.

2.Mędrcy świata złość okrutna Dziecię prześladuje
Wieść okropna, wieść to smutna - Herod spisek knuje
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą

Że nie zostawisz duszy mej w otchłani, nie zostawisz;
ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu.

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać,
i napełniasz mnie radością Swoją przed obliczem Twoim.

Miłosierny jest Pan i łaskawy (Ps 103)
Ref.

Miłosierny jest Pan i łaskawy
Nieskory do gniewu i łagodny
Nie wiedzie sporów do końca
Nie płonie gniewem na wieki

Miłość Twa tak cudowna jest
Miłość Twa tak cudowna jest
Miłość Twa tak cudowna jest
Miłość Twa tak cudowna jest
Twa miłość jest

1. Pan czyni dzieła sprawiedliwe
Bierze w opiekę uciśnionych
Drogi swoje objawił Mojżeszowi
Dzieła swoje synom Izraela
Ref. Miłosierny jest Pan i łaskawy...
2. Dni człowieka są jak trawa
Kwitnie jak kwiat na polu
Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma
Miejsce gdzie był już go nie poznaje
Ref.

Wyższa niż szczyty wysokich gór
Głębsza niż dno najgłębszych mórz
Szersza niż przestrzeń dokoła nas
Twa miłość jest

Miłość Twa

Miłosierny jest Pan i łaskawy...
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,

3. Pan w Niebie tron swój ustanowił
A panowaniem objął Wszechświat
Błogosławcie Pana Aniołowie
Błogosław duszo moja Pana
Ref.

Miłosierny jest Pan i łaskawy...

wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

Moje owce

Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam.
Idą one za mną, a ja życie wieczne daje im

Mój Jezus Królem królów jest
Mój Jezus Królem królów jest.
Mój Jezus władać będzie wciąż.
Królestwo Jego wiecznie trwa
On zbawił duszę mą

/Nie zginą one na wieki/ x4
I nikt nie wyrwie ich z ręki mej.

i teraz we mnie
mieszka już.

1. On dał mi całkiem nowe życie,
uczynił mnie dzieckiem światłości.
Dziedzictwem swym obdarzył mnie,
bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg.

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

Mój Jezu
Mój Jezu, mój Zbawco
któż jest tak wielki jak Ty?
Przez wszystkie dni wysławiać
chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.

Mój Zbawiciel
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce
/Będę, będę mieszkał razem z Panem mym/ bis

Mój Panie, Obrońco,
Źródło mych natchnień i sił
niech cały świat,
wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe.
ref. Krzycz na cześć Pana,

Mów do mnie Panie
Mów do mnie Panie

rozraduj się w Nim,

chcę słyszeć Cię,

ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.

przyjąć od Ciebie co masz dla mnie.

Góry ustąpią na dźwięk Jego słów,

Nie chcę się chować,

gdy przemówi Stwórca ziem.

lecz w Tobie skryć

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk.

w cieniu Twym Panie chcę iść.

Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być.
Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?

Święty, Potężny jesteś Panie nasz
przed Tobą dziś możemy stać, dzięki łasce,
nie dzięki nam samym.

Na drugi brzeg
Tak jest mało czasu mało dni,
serce bije tylko kilka chwil
Niespokojne czeka wierci się,
kiedy w końcu Ty przytulisz je
Tak jest mało czasu mało dni,
serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem,
że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za tobą będę do nieba biegł
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem,
że na końcu drogi spotkam Cię
Chociaż było tyle trudnych dni,
Co dzień bliżej nieba - warto żyć!
Tak jest mało czasu mało dni,
serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem,
że na pewno Ty rozpoznasz mnie
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za tobą będę do nieba biegł
Mijają godziny mija czas,
szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem,
że na pewno Ty rozpoznasz mnie

Na skrzyżowaniu świata dróg

Na skrzyżowaniu świata dróg,
na ludzkich dróg rozstaju,
postawił krzyż swój dobry Bóg,
dla tych, co się błąkają.
1. A kiedy widzę Go we mgle
lub w środku ciemnej nocy,
ramieniem swoim wspiera mnie,
udziela mi pomocy.
Na skrzyżowaniu świata dróg,
na ludzkich dróg rozstaju,
postawił krzyż swój dobry Bóg,
dla tych, co Go szukają.
2. Gdy mnie ogarnie śmierci sen
Bóg w rękę klucz mi włoży,
bym w zmartwychwstania jasny dzień
drzwi raju mógł otworzyć.
Na skrzyżowaniu świata dróg,
na ludzkich dróg rozstaju,
postawił krzyż swój dobry Bóg,
Dla tych, co Go kochają.

Nabieraj mocy w łasce
Nabieraj mocy w łasce,
Która w Chrystusie jest
Weź wiarę jako pancerz
I w miłość uzbrój się
Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni
Ale przyoblekł nas Bóg w Ducha przybrania za synów
Nastawaj w porę nie w porę
Podnieś na duchu i wykaż błąd
I chociaż odwrócą się od Ciebie
Ty jednak mężnie trudy znoś
Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni
Ale przyoblekł nas Bóg w Ducha przybrania za synów
Bądź dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa
U Jego boku walcz
Wytrwaj do końca
On nad Tobą czuwa Bóg, który mieszka w nas

Najlepsza modlitwa na świecie
1. Dla Ciebie siedzę, dla Ciebie chodzę
Dla Ciebie skaczę na jednej nodze
Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego, z tego co mam
2. Czy mam wszystko - czy mi brakuje
Kiedy się modlę - mówię dziękuję
Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego, z tego co mam
3. Proszę za mamę, proszę za tatę
Żebym nie biła się więcej z bratem
Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego brata co mam
Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego brata co mam
Najlepszą modlitwę na świecie znam
Cieszyć się z tego, z tego co mam

Nie ma innego Boga
Nie ma innego Boga,
Który by był jak Bóg nasz
/Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego
Wielki jest Bóg, nasz Pan/ bis

Nie mam nic
1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać
Nie mam sił, by przed Tobą, Panie stać
Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą / bis
2.Pomaż maścią leczącą oczy me
Spraw, by język mój też przemówić chciał
Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba nakarm duszę mą / bis

Nie widzą Cię moje oczy

1. Nie widzą Cię moje oczy
Nie słyszą uszy me
A jesteś światłem w mroku
Więc śpiewam w duszy mej.
Ref. O, Jezu, mój Jezu
Tak bardzo kocham Cię
Z Tobą Jezu, mój Jezu
Chcę spędzić każdy dzień
Z nim każdy dzień
2. Kim jest dla Ciebie człowiek
Że wciąż tak troszczysz się
I czym zasłużył sobie
Na miłosierdzie Twe
Ref. O, Jezu, mój Jezu
Tak bardzo kocham Cię
Z Tobą Jezu, mój Jezu
Chcę spędzić każdy dzień
Z nim każdy dzień

Nie zabraknie mi nigdy chleba

Nie zabraknie mi nigdy chleba
Nie zabraknie mi nigdy wody

Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie
Ref. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie,
o chmury, Świętego ześlijcie.
O ziemio, otwórz się ziemio
i Zbawiciela nam daj.

Bo Ty, Jezu, jesteś Chlebem z Nieba
Jezu jesteś Życiem mym

1. Jesteśmy pustynią, jesteśmy spiekotą.
Marana tha! Marana tha!
Jesteśmy wiatrem, nikt nas nie słyszy.
Marana tha! Marana tha!
2. Jesteśmy ciemnością, nikt nie prowadzi.
Jesteśmy spętani, nikt nie uwalnia.
3. Jesteśmy zimnem, nikt nie okrywa.
Jesteśmy głodem, nikt nas nie karmi.
4. Jesteśmy łzami, nikt nie osusza.
Jesteśmy bólem, nikt nie dostrzega.

Niech strumienie żywej wody

Niechaj zstąpi Duch Twój

/Niech strumienie żywej wody
wypłyną ze mnie dziś /x2

Niechaj zstąpi Duch Twój

Wołam przyjdź wypełnij mnie

I odnowi ziemię

Przyjdź wypełnij mnie Duchu Święty

Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce

Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni mówi Pan

Obmyj mnie i uświęć mnie

Przyjdźcie więc i pijcie by nie pragnąć już

Uwielbienia niech popłynie pieśń

Bo kto wierzy we mnie w tym
Rzeki żywej wody wytrysną

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

Niegodny jestem, Panie

O cuda, cuda

ref. Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do mej duszy,
lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy.

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte

Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie,

Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie

i uświęć Twym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie

Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie /bis

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary z Twego stołu dary biorą.

Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje

Ręce do Ojca podnoszą po dary i z ufnością, i z pokorą.

On mój, ja Jego wyłącznie jedynie

Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki, chociaż słabi pobłądzimy,

Serce Jezusa w moim sercu bije

Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki,

Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie

gdy Cię pośród nas czujemy

2. My za Chrystusa idziemy przykładem, czy w nieszczęściu,
czy w niedoli.
On nam pokazał i wzory, i szlaki, jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata,
aby lud Twój żył bezpieczny
Uproś nam wiarę i miłość do brata, daj nam pokój, pokój wieczny

O gwiazdo Betlejemska
1.O gwiazdo Betlejemska zaświeć na niebie mym
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn
Bóg Człowiek z Panny świętej, dany na okup win

2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w Żłóbku tam
Więc gdzie pójdziemy Chryste? Gdzie się ukryłeś nam?

O Panie, szukasz dzieci swych
1. O Panie, szukasz dzieci swych, bo Miłość Imię Twe,
Ty rozproszonych złączyć chcesz,
dać udział w łaskach swych.
Ref. Panie, Panie, złącz w Swym Kościele,
Rozdzielonych braci,
Złącz wszystkich nas w miłości Twej.
2. Tyś zbawił świat przez Swoja śmierć, bo Miłość Imię Twe,
O zechciej złączyć wszystkich nas w mistyczne Ciało Swe.

Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar
I hołd Ci niski oddać - to jest nasz wszystek dar

3.Ja nie wiem o mój Panie, któryś miał w żłobie tron
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on

Ref. Panie, Panie, złącz w Swym Kościele...
3. Ty zaspokajasz wszystkich głód, bo Miłość Imię Twe,
O uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci Swe!
Ref. Panie, Panie, złącz w Swym Kościele...

Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem
Gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym

4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe,
Racz w serce żar miłości wlać, królestwo rozszerz Swe!
Ref. Panie, Panie, złącz w Swym Kościele...

O piękności niestworzona
O piękności niestworzona kto Ciebie raz poznał
Ten nic innego kochać nie może
Czuję, że tonę w nim jako jedno ziarenko piasku

O tak, tak, tak, Panie mówię tak

O tak, tak, tak Panie mówię tak Twemu słowu.
O tak, tak, tak Panie mówię tak Twojej woli.
O tak, tak, tak Panie mówię tak Twym natchnieniom.
O tak, tak, tak Panie mówię tak Twemu prawu.

W bezdennym oceanie

Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie
Która by nie płonęła miłością ku Tobie
/Miłosierdzie Boże /x2

Jesteś mym Pasterzem, uczysz mnie jak tutaj żyć,
Twoje napomnienia, chronią mnie, strzegą mnie,
Dają życie mi.
O Alleluja, Alleluja. /4x

O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O Alleluja, alleluja

Oczyść serce me

Oddajmy cześć

1. Oczyść serce me,
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me,

Oddajmy cześć (oddajmy cześć)
wiecznemu Panu chwał (wiecznemu Panu chwał).

chcę czystego złota blaskiem lśnić
Pokłońmy się (pokłońmy się) Temu, który rozpostarł niebiosa
Ref. Zstąp Ogniu zstąp przyjdź oczyść serce me
Pragę być święty Tobie oddany Panie

i utwierdził ziemi krąg (i utwierdził ziemi krąg).

Chcę zawsze być święty

Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,

Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany

Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.

Gotów by służyć Ci
/Bóg to nasz Pan i tylko On! /x2
2. Oczyść serce me,
Obmyj Swoją krwią, spraw, bym mógł być święty
Oczyść serce me,
Z najtajniejszych grzechów, oczyść je
Ref. Zstąp Ogniu zstąp...

Ofiaruję Ci Panie
1. Ofiaruję Ci Panie całe życie me.
Ofiaruję Ci Boże
wszystko to co chcesz.
Ref.: Pragnę byś przyjął
dziś me skromne dary.
Mą nadzieję i miłość
moją duszę i wiarę.
2. Ofiaruje Ci Panie całe serce me
Ofiaruję Ci Boże,
by kochało Cię.

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

2. Ty w ofierze swojej, Panie mój
Cały dajesz się
Cały jesteś mój

3. Ofiaruje Ci Panie codzienności znój,
Ofiaruję Ci Boże,
cały chcę być Twój.

Aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni je

On jest dobrym Pasterzem
1. On jest dobrym Pasterzem, oddał za owce życie Swe.
W Nim gromadzą się w wierze narody, by znów jedno być.
Na fundamencie wiary On zbudował Kościół swój.
Na apostołach, prorokach, co pasą narody aż do dziś.
Ref. Jeden jest Bóg i Ojciec, i jedna jest wiara,
nadzieja, i jeden jest chrzest.
Jeden jest Kościół i ciało, i życie w Duchu,
co daje nam tak wiele łask.
2. Klucze do Swoich bram On Piotrowi i uczniom swym dał
A więc ciemność już nigdy nie będzie panować wśród nas.
Biada takim pasterzom, którzy sami pasą się.
Pan odbierze im owce, przepędzi ich od swoich trzód.
Ref. Wciąż jeden jest Bóg i Ojciec…
3. Na dobrych pastwiskach będzie pasł owce swoje
I na szczytach (i na szczytach gór)
karmi lud (będzie karmił lud)
On uzdrowi cierpiących i biednych,
Uwięzionym wolność da. (uwięzionym On wolność da).
Ref. Jeden jest Bóg i Ojciec…
4. Nie porzuci Swojego ludu, lecz przyciągnie Pan owce Swe.
Słowem swym znów połączy tych, którzy rozproszeni są.
On jest dobrym Pasterzem, oddał za owce życie Swe.
W Nim gromadzą się w wierze Narody, by znów jedno być.
Ref. Jeden jest Bóg i Ojciec…

On z miłości zbawił świat
On z miłości zbawił świat
Tą miłością darzy cię
Weź tę miłość w swoje ręce
Zanieś innym ją
Powiedz ludziom, że
To Jezus Panem jest
Na wieki /x8

Ostatnie czyny, ostatnie słowa (D.O.M)

Oto jest dzień

/kap/ III próg/
1.Zamieszkałem w cieniu Twoich rąk,
Kiedy grzech mój zabrał wszystko mi.
Tam znalazłem upragniony dom,
Ocaliłeś mnie mocą Swojej Krwi
Szedłeś ku mnie przez zamknięte drzwi,
Pozwoliłeś dotknąć Twoich ran.
Umarłemu powiedziałeś: żyj!
Na ramionach Swych niosłeś mnie Ty sam
Ref. Na Twoich dłoniach
Wyryte imię me.
Miłością karmi mnie
Twoje zranione serce
Ostatnie czyny
Ostatnie słowa Twe
Lampa dla moich stóp
Światło na mojej ścieżce

Oto jest dzień (oto jest dzień)
Który dał nam Pan (który dał nam Pan)
Weselmy się (weselmy się)
I radujmy się nim (i radujmy się nim)

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

Oto Pan Bóg przyjdzie
Oto Pan Bóg przyjdzie

2.Zamieszkałem w cieniu Twoich rąk,
Twoja miłość strzeże moich drzwi.
W Tobie Jezu upragniony dom,
Ty zabrałeś strach pokój dając mi.

Z rzeszą świętych k’nam przybędzie
Wielka światłość w dzień ów będzie
Alleluja, alleluja!

Oto stoję u drzwi i kołaczę
Oto stoję u drzwi i kołaczę / bis

Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał
A on ze Mną

Otom jest
Otom jest, o, Panie poślij mnie
Życiem swym Tobie służyć chcę

Owoce nawrócenia
Nie chce mi się sprzątać w domu
Ani pomóc dziś nikomu
Nie lubię odrabiać lekcji
Tak jak dużo innych dzieci
Tylko Jezus nam pomoże |
Tylko On siłę dać może |x2
Ref.
Owoce, nawrócenia nie są do jedzenia |x2
Kto pokocha dziś, swego wroga
Ten ma skarb, wielki skarb, u Pana Boga |x2
Ktoś cię skrzywdził, ktoś cię zranił
Nie przeprosił ciebie za nic
Zemsta nic tu nie pomoże
Proszę pomóż Panie Boże
Pan Bóg daje wybawienie |
Daje słodkie przebaczenie |x2
Ref.
Owoce, nawrócenia nie są do jedzenia |x2
Kto pokocha dziś, swego wroga
Ten ma skarb, wielki skarb, u Pana Boga |x2

Czekają już białe łany
A robotników mało wciąż
Więc Twym żniwiarzem pragnę być o Panie
Dusz ludzkich złote kłosy żąć

Spróbuj słodkich darów Boga
I pokochaj swego wroga
Będziesz dziś zadowolony
Uśmiechnięty, pocieszony
Tego dzisiaj nam potrzeba |
Tu na ziemi trochę nieba |x2

Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest Pasterzem moim

Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest Pasterzem moim

Pieśnią moją jest Pan

Niczego mi nie braknie

Moja tarcza i moja moc

Na niwach zielonych pasie mnie

On jest mym Bogiem nie jestem sam

Nad wody spokojne prowadzi mnie

W Nim moja siła nie jestem sam

Pan jest Pasterzem moim II
Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie.
Nad spokojne wody mnie prowadzi
i duszę mą pokrzepia
i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Swojej.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,
laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

Pan kiedyś stanął nad brzegiem (Barka)
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim
By łowić serca słów Bożych Prawdą.
Ref. O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Swoją barkę pozostawiam na brzegu
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów
2. Jestem ubogim człowiekiem
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce
Ref. O, Panie...
3. Ty potrzebujesz mych dłoni
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności
Ref. O, Panie...
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej Prawdy siecią i Słowem Życia
Ref. O, Panie...

Pan mnie strzeże
Ref. /Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem/ x2
/Czuwa nade mną Bóg/ x3
Mój Bóg
1. Chcę z Tobą chodzić
Po wszystkich mych drogach
Prowadź mnie w mocy swej
Abym nie upadł
2. Nie boję się
Wchodzę w noc ciemną bez lęku
Dobrze to wiem
Ty jesteś ze mną
3. Jak Henoh Panie z Tobą chodzić chciał
Tak z Tobą chodzić chcę
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał
Tak ja oddaję kroki swe

Pan wyjrzał zza białych chmur
Pan wyjrzał zza białych chmur
Gdy wszedłem na stromy stok
Tam było bliżej, więc ujrzałem Go
Dał mi rękę na ostatni krok

Stąd mogłem Mu przyjrzeć się

Panie do kogóż pójdziemy
1. 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 zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
Ref.: Sam powiedziałeś nam
proście o co chcecie, a dam. (2x)

Wiatr ciszę Jego słów grał
Miał oczy z nieba brodę z gęstych drzew
Łzy w strumieniu, uśmiech w blasku skał

2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest
- objawienie
- oświecenie
- zrozumienie

Gdzie jest tak pięknie jak tu
Stąd biegnie do nieba skrót
Tu już się kończy zasięg ludzkich spraw
Tu zaczyna przemienienia cud

3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest
- wyzwolenie
- zmartwychwstanie
- zbawienie
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.
4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest – odkupienie.
U Ciebie jest – odrodzenie.
U Ciebie jest – nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

Panie Twa dobroć
Panie Twa dobroć i łaska trwa na wieki wieków
Wszystkie narody oddają Ci cześć
W każdym języku wyznają Ci że

Panie wielbię Cię

Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń
Błogosławię Imię Twe
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci

Ref. Wielbimy Cię Alleluja Alleluja
Wielbimy Cię za dobroć Twą
Wielbimy Cię Alleluja Alleluja
Wielbimy Cię za dobroć Twą każdego dnia

Tyś mój Bóg, mój Król

Tylko Ty nadajesz życiu sens
Tylko Ty przywracasz ślepym wzrok
Tylko Ty dajesz pokój mi
Tylko Ty przy mnie jesteś wciąż

Panie, Twój tron
1. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój.
Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
wywyższamy Cię, Boże nasz! /bis
2. Chcę Cię wywyższać, Panie mój i błogosławić Twe Imię,
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.

Tyś mój Bóg, mój Król

Panie zmiłuj się
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.

Pokorna Służebnico Pana
Pokorna Służebnico Pana
Łamiąca strzały nieprzyjaciela
Miażdżąca głowę węża
Bądź zawsze przy mnie
Abym stawał się pokornym sługą

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.

Na wzór mego Mistrza i Pana

Powietrzem dla mnie jest
Panie, Synu Boga Żywego,
Zmiłuj się!
Panie Dawco życia, nadziei,
Zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości,
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas.

/ Powietrzem dla mnie jest /x2
Obecność Twoja, święta w sercu mym.
/Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe Słowo dane mi dziś.
Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu
Dla Ciebie me serce chce bić!

Pójdźmy wszyscy do stajenki
1.Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki
/Powitajmy maleńkiego
I Maryję Matkę Jego /bis

2.Witaj Jezu ukochany
Od Patryarchów czekany
/Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony /bis

3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie
/Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy /bis

4.Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroć narodzony
/Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem /bis

Przybieżeli do Betlejem
1.Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
2.Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego o Boże
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
4.I Anieli gromadami pilnują
Panna czysta wraz z Józefem piastują
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
5.Poznali Go Mesyaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi
6.My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy
Chwała na wysokości, Chwała na wysokości
A pokój na ziemi

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych
I zapal w nas Swój ogień, ogień miłości Twej

1.Niech zstąpi Duch Twój, na nowo będziemy stworzeni
To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej

Przyjdź Jezu przyjdź

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Do naszych serc, do naszych dni /x2

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie,
Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych
I zapal w nas Swój ogień, ogień miłości Twej

Tyś Królem jest /x2
Wołamy przyjdź /x2

2.Nie moc, nie siła, lecz Duch Mój na was spocznie
On sam dopełni dzieła - tak mówi Pan Zastępów
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych
I zapal w nas Swój ogień, ogień miłości Twej

3.Pan jest Duchem, gdzie Duch Boży tam jest wolność
Będziemy Cię wielbić Panie, na wieki wieków. Amen
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych
I zapal w nas Swój ogień, ogień miłości Twej

Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary
1. Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary
Pobłogosław wino to i chleb
/Wszystko co czynimy, wszystko to co mamy
Przyjmij w darze, o Dobry Boże nasz/ bis

Raduje się dusza ma

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

2. Daj nam, Panie, Twymi być uczniami
Bo zyskuje, kto przy Tobie trwa
/A Ty karmiąc nas swoim Ciałem
Życie dajesz tym, co dla świata zmarli już/ bis

Jest miłosierny Pan zastępów
Moc jego ramienia nad swym ludem
Pan mój Zbawca

Schowaj mnie

1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, poniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w pokoju będzie trwać.

Sieje je
Dzisiaj zasieje ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Niejedno padnie na żyzną ziemię
trzeba już wstać i pora je siać!
sieje je sieje je
sieje je
sieje je
sieje je /x2
Niektóre ziarna padną na skały
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary
Trzeba już wstać i pora je siać!
sieje je sieje je ...
A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto
A eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto
Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Niejedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać!
Sieje je sieje je ...

Siedem słów
Jak młode drzewo wyrosłeś przez nami
Na ziemi umarłych serc
Byłeś wzgardzony, sponiewierany
Oszpecił Ciebie mój grzech
„Przebacz im Ojcze, nie wiedzą co czynią”
„Dziś jeszcze zobaczysz Raj”
„Oto Twa matka, Ty jesteś jej Synem”
Testament z krzyża dałeś nam
Twarz bez wdzięku i blasku
By przywrócić nam blask
Niepodobny do ludzi
Aby godność zwrócić Nam

Siedem słów zranionego Boga
Siedem słów miłosierdzia dar
Siedem słów kiedy za nas konał
Siedem słów wypowiedział Pan
Siedem słów zranionego Boga
Siedem słów z opuszczenia dna
Siedem słów by wszystko wykonać
Siedem słów by ocalić nas

Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe

/Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, ze trzyma nas ręką Swą/ bis

Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
Jego miłość przetrwa wiecznie,
On dobry jest, On jest Panem mym
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos
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
Od rana, aż po nocy kres
Jego miłość przetrwa wiecznie
Opieką Swą otacza nas
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

Świeć gwiazdeczko
Świeć gwiazdeczko mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Świeć gwiazdeczko mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
2. Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię
Narodził się by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie
Świeć gwiazdeczko mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
3. Czekają tam Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają Gloryja
To Gloryja, święta historyja
Święta historyja
Świeć gwiazdeczko mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Święte Imię Jezus

Święty, nadchodzi Święty!
Ref.: Święty, nadchodzi Święty!

Święte Imię Jezus /x2

Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie!

Jest na ustach mych i w sercu mym

Święty, nadchodzi Święty!

W mocy ducha uwielbiam Cię

Pokutę czyńcie, na twarze padajcie!

Nie ma w innym zbawienia
Gdyż nie dano nam ludziom

1. Nad Jordanem pośród rozłożystych drzew,

Innego imienia

Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe,

W Nim zbawienie jest

Prorok dzieje przepowiada,
Lud wybrany Boży jest. (2x)

Ref.: Święty, nadchodzi Święty!...

Świętemu Bogu oddaj cześć
/Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń.
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam./ bis
/W Nim słaby mocnym staje się,
biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
gdyż wszystko dał nam Bóg. /bis

2. Garną się do niego tłumy przyjąć chrzest,
On każdego napomina: "Nawróć się!
Pan przychodzi z mocą Swoją,
On Mesjaszem naszym jest`,. (2x)
Ref.: Święty, nadchodzi Święty!...

Święty Święty uśmiechnięty
Ref. Taki duży taki mały może Świętym być
Taki gruby taki chudy może Świętym być
Taki ja i taki ty może Świętym być
Taki ja i taki ty może Świętym być
1. Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha bliźniego jak siebie samego
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha bliźniego jak siebie samego
Ref. Taki duży taki mały może Świętym być...

Ta krew
Ta Krew z grzechu obmywa nas
Ta Krew czyni nas bielszych od śniegu
Ta Krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka Święta Krew
Jego Krew
Święta Krew
Jego Krew
Święta Krew
Z Golgoty

2. Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta
Ref. Taki duży taki mały może Świętym być...
3. Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
Bo święta załoga kocha tylko Boga /x2
Ref. Taki duży taki mały może Świętym być...
4. Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć
Są między nami w szkole i w pracy /x2

Tak mnie skrusz
Tak mnie skrusz
Tak mnie złam
Tak mnie wypal, Panie
Byś został tylko Ty /x2
Na zawsze Ty

Tato (nie boję się gdy ciemno jest)
Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
1. Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
Przez cały dzień czuwasz nade mną
Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo cię kocham i potrzebuję
Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
3. Nasz ojciec mieszka w niebie
Kocha mnie i ciebie
On nas kocha, kocha mnie i ciebie
Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
4. Sanki są w zimie rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co tato
Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Tchnij moc, tchnij miłość
Ref. /Tchnij moc, tchnij miłość
I przenikaj życie me /bis
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć
I z całej siły swej oddaję Ci cześć
O Panie mój
Ref. Tchnij moc...
2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę
O Panie mój
Ref. Tchnij moc...
3. Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz
I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz
O Panie mój, Panie mój
Ref. Tchnij moc...

Tobie chór Aniołów
/Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi/ bis

Alleluja /x3
Chwała i cześć

Ty jesteś skałą zbawienia mego
Ty jesteś skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Wznoszę do Ciebie swój głos
/Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie być chcę/ bis

Twoja miłość
To przykazanie
To przykazanie Ja dziś daję wam,
/Byście się miłowali, jak Ja miłuję was/ bis
/A wtedy wszyscy poznają, żeście Moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie/ bis

Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów że:
ref. Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia że
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

Ty Światłość dnia
1. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
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. x2
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, by wielbić...

Ja nigdy nie, nie dowiem się
Jak wiele ran był wart mój grzech
Ta cenna krew obmyła mnie
Gdy Jezus zmarł za grzechy me

Ty wskazałeś drogę do miłości
1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie
Ty zmieniłeś świat swym Zmartwychwstaniem
Ty, Panie, Panie
Ref. Tylko Ty jeden wiesz
Co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty, Panie, tylko Ty /x2
2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty, Panie
I dlatego jesteś tak mi bliski
Ty, Panie, Panie
Ref. U Twych stóp cały świat
Ty wiesz, co czeka nas
Tylko Ty, Panie, tylko Ty /x2
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie
Choć mym oczom jesteś niewidoczny
Ty, Panie, Panie
Ref. Tylko Ty jeden wiesz
Co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty, Panie, tylko Ty
Tylko Ty jeden wiesz
Co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty możesz pomóc mi

Tyś jest Bóg
Tyś jest Bóg wywyższamy Cię
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię
Tyś nasz odwieczny Ojciec
Twe stworzenie wielbi Cię
Twe stworzenie wielbi Cię,
Amen.

Uderzcie w bębny
Uderzcie w bębny na cześć naszego Boga
Zagrajcie Panu na cymbałach
Zanućcie mu Psalm i pieśń uwielbienia
1.Bogu memu chcę zaśpiewać nową pieśń
Panie jesteś wielki i przesławny
Przedziwny w sile swej i niezwyciężony
Uderzcie w bębny na cześć naszego Boga
Zagrajcie Panu na cymbałach
Zanućcie mu Psalm i pieśń uwielbienia
2.Niech Ci służy wszelkie stworzenie
Ty rzekłeś i stało się
Ty posłałeś swego Ducha - On zbudował wszystko
Uderzcie w bębny na cześć naszego Boga
Zagrajcie Panu na cymbałach
Zanućcie mu Psalm i pieśń uwielbienia
3. Góry poruszają się od podstaw
Skały jak wosk topnieją przed Tobą
Ale dla bojących się Ciebie Ty jesteś łaskawy
Uderzcie w bębny na cześć naszego Boga
Zagrajcie Panu na cymbałach
Zanućcie mu Psalm i pieśń uwielbienia

Uwielbiajcie Pana

Uwielbiam Imię Twoje, Panie

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

Uwielbiam Imię Twoje, Panie

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony

Wywyższam Cię i daję Ci hołd

On osuszy Twoje łzy

W przedsionku Chwały Twej staję

On ratunkiem będzie Ci

Z radością śpiewam Ci pieśń

U Jego stóp padnie wróg
Bo On Bóg niezwyciężony

O, Panie Jezu, chcę wyznać, że

Niepojęty w swej mądrości

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

Święty, Święty Bóg Miłości

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył

Śpiewaj Panu ziemio
Chwalcie wszystkie świata strony

W kruszynie chleba
1. W kruszynie chleba, Panie jesteś
Ukryty wielki, Ty Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki
By ofiarować siebie nam
2. W tych kroplach wina Twoja Krew
Przelana za nas, Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od win
3. Ty Panie, Miłością jesteś
Ty Panie, kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było
Wciąż przez wiele lat

W maleńkiej stajence
 W maleńkiej stajence, w ubogiej stajence
Ty leżysz w żłóbeczku, a wszyscy w podzięce
Przychodzą i składają Tobie dary
O, Jezu, przyjmij je

 Maryja z Józefem stoją tuż obok
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
A wszyscy wokoło głoszą tę radość
Żeś narodził się

 Jak cudownie, że jesteś Panie,
Bo przy Tobie nic złego się nie stanie
Dziękujemy, że się narodziłeś
Na naszej ziemi

W lekkim powiewie
/W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie/ bis
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą

W Tobie wszystko mam
1. W Tobie wszystko mam
W Tobie wszystko mam
W Tobie
W Tobie Jezu

W żłobie leży
1.W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Ref.: W obecności Twej potrzebuję Cię
szukam twarzy Twej
ja uwielbiam Cię
drogi Jezu
w obecności Twej pragnę ukryć się
szukam twarzy Twej
Ciebie tylko chcę
drogi Jezu

Jako Panu naszemu

2.My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy
A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony
Więc Go dziś ucieszymy

2. W Tobie pokój mam
W Tobie pokój mam
W Tobie
W Tobie Jezu
3. W Tobie radość mam
W Tobie radość mam
W Tobie
W Tobie Jezu

3.Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości
Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości
Jego tedy przywitajmy
Z Aniołami zaśpiewajmy
"Chwała na wysokości"

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
U Jego tronu oddajmy cześć
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem
Radosną Panu śpiewajmy pieśń

Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu
Rozraduj się w Nim, Światłości Twej
Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu

Wielbij, wielbij Go
1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą
Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień
Ref. /Bowiem Pan jest godzien
Godzien przyjąć chwały pieśń /x2
2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił
Ref. Bowiem Pan jest godzien...

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym
Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś
Ref. Bowiem Pan jest godzien...

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje

Wspaniały dawco miłości

1. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje
Panie Boże wszechmogący
i sprawiedliwe są drogi Twoje,
Królu narodów, Królu narodów.

2. Któż by się nie bał Ciebie, o Boże,
i nie uwielbił Twego Imienia,
gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje
Królu narodów, Królu narodów.

3. Toteż przyjdą wszystkie narody,
i oddadzą tobie pokłon,
gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje
Królu narodów, Królu narodów.

Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole
Wszystko co mamy
Wszystko co mamy
Choć i tak to od wieków jest Twoje

Wykrzykujcie na cześć Pana

Wysłuchajcie Mego głosu

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go!

eCD

eCD

1.Wysłuchajcie Mego głosu, czyńcie to, co nakazuję
A będziecie ludem Moim przez cały czas
Gdy na Moje zawołanie nie odpowie żaden z was

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

C H7

Wtedy Moją twarz odwrócę na długi czas

On sam stworzył nas.

Jeśli nie wysłuchacie Mnie w ukryciu płakał będę

Jesteśmy jego ludem,

Do niewoli poślę was, trzodo Ma

Jesteśmy Jego własnością.

2.Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych
Zawróć do Mnie trzodo Moja, mówi Pan

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 wielkość przez pokolenia.

Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty
Ugodziły w serce Moje, ludu Mój
Jeśli nie wysłuchacie Mnie w ukryciu płakał będę
Do niewoli poślę was, trzodo Ma
3.Słowo Me poczytujecie, jako przedmiot drwiny waszej
Brak w Nim jest upodobania, brak też czci
Jeśli jednak naprawicie wasze złości, czyny złe
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe
Jeśli nie wysłuchacie Mnie w ukryciu płakał będę
Do niewoli poślę was, trzodo Ma

Z nieba bliżej do Tatr
Panie Jezu mały,
z nieba spójrz na ziemię,
strasznie długa droga
do tego Betlejem.
Zaświeć sobie w górze
gwiazdę nad Zawratem,
popatrz na te Tatry
białe jak opłatek. Ref. Po co masz wędrować
w ten daleki świat,
kiedy z nieba bliżej
do tych naszych Tatr. Hej!
Panie Jezu mały,
powiedz swej Mamusi,
że żłóbka w Betlejem
szukać już nie musi.
Bo w góralskiej izbie
kolebeczka czeka
i kożuszek ciepły
i flaszeczka mleka.
Po co masz wędrować...
Panie Jezu mały,
Dobrze Ci tu będzie,
Uśniesz sobie cicho,
przy naszej kolędzie,
Mleczka się napijesz,
W kolebce zagrzejesz,
Więc prosimy pięknie:
- nie chodź do Betlejem.
Po co masz wędrować...

Z pokorą stań przed Panem swym
1. Z pokorą stań przed Panem swym / bis
A On (a On) powiedzie Cię dalej i dalej
A On będzie z Tobą szedł

2.Przed obliczem Pana uniżcie się / bis
Pan sam (Pan sam) wywyższy was
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy was

3.Wszystkie swoje troski oddajcie Mu / bis
Pan sam (Pan sam) wywyższy was
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy was

4.Z pokorą stań przed Panem swym / bis
A On (a On) powiedzie Cię dalej i dalej
A On (a On) powiedzie Cię wyżej do nieba
A On będzie z Tobą szedł

Zagubieni wciąż w tempie dnia
1. Zagubieni wciąż w tempie dnia
Obarczeni ogromem spraw
Oddalamy się z Bożych Dróg
Zaślepieni przez ludzką złość
Nie raz mamy wszystkiego dość
Nie słyszymy co mówi Bóg
Ref. Stań, spójrz na krzyż
Jego moc powie Ci
Jak trzeba żyć
Zmieniać świat
Lepszym być
2. Jak przeniknąć cierpienia sens
W zrozumieniu osiągnąć kres
Zaspokoić miłości głód
Gdzie ulecą troski i żal
Gdy Chrystusa odepchniesz w dal
Próżny będzie życiowy trud
Ref. Stań, spójrz na krzyż...

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową
Zaśpiewajcie Panu pieśń nową,
bo Sam wielkich cudów dokonał,
przyniosła Mu pewne zwycięstwo
Jego prawica i święte ramię.
1. Oznajmił Pan swoje zwycięstwo,
wyjawił Swą sprawiedliwość w oczach narodów.
Wspomniał na Swą łaskawość i wierność,
ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zbawienie.
2. Wykrzykuj Panu cała ziemio,
weselcie się, radujcie, śpiewajcie.
Chwalcie Pana przy wtórze liry,
przy wtórze liry i głosem pieśni.
3. Niech zabrzmi morze i co je napełnia,
i okrąg świata i jego mieszkańcy.
Rzeki niechaj klaszczą w dłonie
a góry niech z radości śpiewają.

Zbawienie przyszło przez krzyż
1. Zbawienie przyszło przez krzyż
Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens
Prowadzi do pełni życia
Ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze mną zbawiać świat
Kolejny już wiek
2. Codzienność wiedzie przez krzyż
Większy im kochasz goręcej
Nie musisz ginąć już dziś
Lecz ukrzyżować swe serce
Ref. Jeżeli...
3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej Miłości
Ref. Jeżeli...

Zbliżam się w pokorze
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
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 wszelką 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.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Zbudowani na Chrystusie
Zbudowani na Chrystusie,
w Nim zakorzenieni,
mocni w wierze i wdzięczni,
bo On jest źródłem życia.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ani śmierć, ani życie, utrapienia i prześladowania.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ani śmierć, ani życie, utrapienia i prześladowania.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwa,
Dzięki Temu, który nas umiłował.
Alleluja, Alleluja /x3

Zbuduj Ojcze nasz
/Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem /x2
Zwołaj Panie narody Swe,
niechaj w jedno połączą się ,
Zbuduj Nowe Jeruzalem
Nowe Jeruzalem

Zbudź się duszo moja
Zbudź się duszo moja
Zbudź się harfo i cytro
Chcę obudzić jutrzenkę
Okaż litość swą nade mną Panie
Tyś ucieczką duszy mej,
W cień Twych skrzydeł się schronię
Aż przeminie wszelkie zło.
Zbudź się duszo moja …
Wołam do Ciebie Panie mój jedyny,
Bo Tyś sędzią moim jest.
Wiem, że Ty mi pomożesz
Nawet gdy nadejdzie wróg.
Zbudź się duszo moja …

Ziemia
1. Ziemia, która 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
Ref. Będę tańczył przed Twym 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
Większy, większy jest we mnie Ten,
Który mnie umacnia
Żaden Goliat nie może z Nim równać się

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
Blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana
Jeśli chcesz przez nią wejść
Zbliżmy się do ołtarza
Bogu oddajmy cześć
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka 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
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś...
2.Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś...
3.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
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś...

Zwiastunom z gór
Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam
Radosną wieść, tę wieść
Pokoju dar, wśród życia dróg przychodzi już
Władać Bóg, Królem Bóg
Królem Bóg / x4

Zwycięzca śmierci
1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny, trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja.
2. Ziemia sie trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja
3. U stąpcie od nas, smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja.

