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1. Abba Ojcze 

 

Ty wyzwoliłeś nas Panie 

Z kajdan i samych siebie 

A Chrystus stając się bratem 

Nauczył nas wołać do Ciebie: 

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze, Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

 

Bo Kościół jak drzewo życia 

W wieczności zapuszcza korzenie 

Przenika naszą codzienność 

I pokazuje nam Ciebie 

 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze, Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze, Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

 

 

 

 

 

2. Alleluja! Zmartwychwstał Pan 

 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 

 

Zmartwychwstał Pan, Alleluja! 

Zmartwychwstał Pan, Alleluja! 

Zmartwychwstał Pan, Alleluja! 

Zmartwychwstał Pan. 

 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 

 

Cieszymy się, Alleluja! 

Cieszymy się, Alleluja! 

Cieszymy się, Alleluja! 

Cieszymy się. 

 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan. 
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3. Amen, Jak Maryja, 

 

Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,  

Mów: Amen, jak Maryja, 

Amen, jak Maryja, 

Amen, widocznie Bóg tak chce. 

 

Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

I zanieś tam swój uśmiech. 

Gdzie często płyną łzy. 

Gdy Pan Ciebie pośle do ludzi strapionych,  

Mów: Amen, jak Maryja, 

Amen, jak Maryja, 

Amen, widocznie Bóg tak chce. 

 

Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

I zanieś tam swój uśmiech, 

Gdzie często płyną łzy. 

 

 

4. Barka 

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  

By łowić serca  

Słów Bożych prawdą.  

 

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.  

 

Jestem ubogim człowiekiem,  

Moim skarbem są ręce gotowe  

Do pracy z Tobą  

I czyste serce.  

 

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.  

 

 

5. Będę śpiewał Tobie, mocy moja 

 

Będę śpiewał Tobie, mocy moja 

Ty Panie jesteś mą nadzieją 

Tobie ufam i bać się nie będę (x3) 
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6. Bo nikt nie ma z nas 

 

No bo nikt nie ma z nas 

Tego co mamy razem 

Każdy wnosi ze sobą 

To co ma najlepszego 

Zatem aby wszystko mieć 

Potrzebujemy siebie razem 

Bracie, siostro ręka w rękę razem idź!  

(2x) 

 

 

 

7. Bożą miłość w sercu dzisiaj mam 

 

Boża miłośc w sercu swym dzisiaj mam, 

Tą miłością coraz bardziej kocham Cię, 

W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, 

Bo Boża miłość w sercu swym dzisiaj mam. 

(3x) 

 

 

 

8. Boże mój Boże szukam Ciebie 

 

Boże mój Boże szukam Ciebie 

I pragnie Ciebie moja dusza 

A ciało moje tęskni za Tobą 

Jak ziemia zeschła i łaknąca wody 

(2x) 

 

 

 

9. Bóg kocha mnie 

 

Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, 

Raduje się każdym moim gestem. 

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera! 

Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, 

Raduje się każdym moim gestem. 

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera! 

A-a-a-alleluja! A-a-a-alleluja! 

 

Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, 

Raduje się każdym moim gestem. 

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera! 

Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem, 

Raduje się każdym moim gestem. 

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera! 

A-a-a-alleluja! A-a-a-alleluja! 
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10. Bóg nie umarł 

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x) 

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,  

Daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, 

On moim Panem jest.  

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x) 

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,  

Daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, 

On moim Panem jest. 

 

Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x) 

Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,  

Daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, 

On moim Panem jest. 

 

 

 

 

 

11. Bóg tak umiłował świat 

 

Bóg tak umiłował świat, 

Że Syna Swego Jednorodzonego dał, 

Aby każdy, kto w Niego wierzy 

nie zginął, ale życie wieczne miał. 

O Jezus, Jezus, Jezus, 

O Jezus, Jezus, Jezus. (2x) 

 

Bóg tak umiłował świat, 

Że Syna Swego Jednorodzonego dał, 

Aby każdy, kto w Niego wierzy 

nie zginął, ale życie wieczne miał. 

O Jezus, Jezus, Jezus, 

O Jezus, Jezus, Jezus. (2x) 
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12. Być bliżej Ciebie chcę 

 

Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój! 

Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój 

Ty w sercu moim trwasz, 

Z miłością Stwórcy ziem 

Tulisz w ojcowski płaszcz, 

Chroniąc mnie w nim. 

 

Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, 

Za Tobą życiem swym iść jako cień. 

Daj tylko, Boże dusz, 

Obecność Twoją czuć, 

Myśl moją pośród burz, 

Na Ciebie zwróć. 

 

 

 

 

 

13. Była cicha i piękna 

 

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. 

 

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. 

 

Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 
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14. Chodziłeś Panie po ziemi 

 

Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś 

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, 

Jak chleb powszedni dawałeś 

  

A ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,  

Bo one dają wciąż tak jak dawały 

Więc w swoje ręce weź mnie o Panie 

Jak dar, bo Twój jestem cały. 

 

Daję ci serce moje, Panie, 

Daję ci silne ręce moje,  

Dodawaj sił im nieustannie,  

By udźwignęły świat. 

 

Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek,  

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś, 

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, 

Jak chleb powszedni dawałeś. 

 

O Panie, naucz człowieka tej sztuki, 

By sercem patrzył, miłował i bronił, 

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona, 

I chleb podajesz na dłoni. 

 

Daję ci serce moje, Panie, 

Daję ci silne ręce moje,  

Dodawaj sił im nieustannie,  

By udźwignęły świat. 

 

 

 

 

 

 

15. Chrystus Wodzem 

 

Chrystus Wodzem, 

Chrystus Królem, 

Chrystus, Chrystus Władcą nam! (3x) 
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16. Chwalcie łąki 

 

Chwalcie łąki umajone, 

Góry, doliny zielone. 

Chwalcie, cieniste gaiki, 

Źródła i kręte strumyki! 

 

Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami, 

Chwalcie z nami Panią świata, 

Jej dłoń nasza wieniec splata. 

 

 

 

 

17. Chwalę Ciebie Panie 

 

Chwalę Ciebie Panie 

I uwielbiam 

Wznoszę w górę swoje ręce 

Uwielbiając Imię Twe 

(2x) 

 

Bo wielkiś Ty 

Wielkie dzieła czynisz dziś 

Nie dorówna Tobie nikt 

Nie dorówna Tobie nikt 

(2x) 

 

Jesteś mą nadzieją  

Wiarą, życiem  

Daj mi poznać swoje drogi 

Bym nie zbłądził nigdy już 

(2x) 

 

Bo wielkiś Ty 

Wielkie dzieła czynisz dziś 

Nie dorówna Tobie nikt 

Nie dorówna Tobie nikt 

(2x) 
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18. Ciągle zaczynam od nowa 

 

Ciągle zaczynam od nowa, 

Choć czasem w drodze upadam.  

Wciąż jednak słyszę te słowa;  

„Kochać to znaczy powstawać.” 

 

Chciałem Ci w chwilach uniesień 

Życie poświęcić bez reszty 

Spójrz moje ręce są puste 

Stoję ubogi, ja grzesznik 

Przyjm jednak małość mą, Panie 

Weź serce me jakie jest. 

 

Jestem jak dziecko bezradny 

Póki mnie ktoś nie podniesie 

Znów wraca uśmiech na twarzy 

Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy 

 

Wiem, że wystarczy Ci Panie 

Dobra, choć słaba ma wola 

Z Tobą mój duch nie ustanie 

Z Tobą wszystkiemu podołam, 

Szukam codziennie Twej Twarzy, 

Wracam w tę noc pod Twój dach. 

 

 

 

 

19. Czekam na Ciebie dobry Boże 

 

Czekam na Ciebie, dobry Boże, 

Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się. 

Niechaj Twa łaska mi pomoże, 

Chcę czystym sercem przyjąć Cię. 

 

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, 

Przyjdź i nie spóźniaj się. 

Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, 

Przyjdź i nie spóźniaj się. 

 

Wśród licznych trosk i niepokojów, 

Kiedy już sił nie starcza nam, 

Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 

 

Przyjdź do nas, Panie, nasz dobry Boże, 

Przyjdź i nie spóźniaj się. 

Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską swoją, 

Przyjdź i nie spóźniaj się. 



 12 

20. Czy wierzysz, że Pan Bóg 

 

Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? 

- Wierzę i kocham Go. 

Za wszystko co dobre od Niego jest? 

- Wierzę i kocham Go. 

 

Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?  

- Wierzę i kocham Go. 

To tak jakby Serce swoje nam dał? 

- Wierzę i kocham Go. 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

21. Czy wy wiecie 

 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch! 

 

Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. 

Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. 

Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały, 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 
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22. Dotknij, Panie moich oczu 

 

Dotknij, Panie moich oczu,  

Abym przejrzał, abym przejrzał. 

Dotknij, Panie moich warg,  

Abym przemówił z uwielbieniem. 

Dotknij, Panie mego serca 

I oczyść je, niech Twój Święty Duch  

Dziś ogarnia mnie. (2x) 

 

 

 

 

 

 

23. Duchu Święty przyjdź 

 

Duchu Święty przyjdź 

Duchu Święty przyjdź 

 

Niech wiara zagości 

Niech nadzieja zagości 

Niech miłość zagości w nas 

 

Niech życie zagości 

Niech wolność zagości 

Niech mądrość zagości w nas (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

24. Duchu Święty Stworzycielu 

 

Duchu Święty stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, 

Ożywiaj moje pragnienia pełnienia woli Ojca. 

 

Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy by widziały, 

Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło 

Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź! 

(2x) 
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25. Dzieckiem Bożym jestem ja 

 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la, la, la, la, la 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la. 

 

Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,                    

Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.         

Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń, 

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad. 

 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la, la, la, la, la 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la. 

                                

Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam, 

Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas. 

Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł, 

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam. 

 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la, la, la, la, la 

Dzieckiem Bożym jeste ja, 

La, la, la, la, la, ,la. 

 

 

 

 

 

 

26. Dzięki Jezu 

 

Dzięki Jezu, dzięki Jezu,  

Dzięki Ci, że kochasz mnie. 

Dzięki Jezu, dzięki Jezu,  

Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 

 

Ty na Golgocie umarłeś za mnie. 

Dzięki Ci, że kochasz mnie,  

Ty na Golgocie umarłeś za mnie. 

Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 

 

 



 15 

27.  Dzięki, o Panie, składamy dzięki 

 

Dzięki o Panie, składamy dzięki, 

O Wszechmogący nasz Królu w niebie. (2x) 

 

Za to, że dałeś nam miłość 

 

Dzięki o Panie, składamy dzięki, 

O Wszechmogący nasz Królu w niebie.  

 

Za to, że dałeś nam siebie 

 

Dzięki o Panie, składamy dzięki, 

O Wszechmogący nasz Królu w niebie.  

 

Za to, ze jesteś z nami 

 

Dzięki o Panie, składamy dzięki, 

O Wszechmogący nasz Królu w niebie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Gdyby wiara twa 

 

Gdyby wiara twa była wielka jak 

gorczycy ziarno - te słowa mówi ci Pan. (2x) 

I z taką wiarą rzekłbyś do góry:  

Przesuń się, przesuń się  (2x) 

 

A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. 

W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. 

Chromy skoczy na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe. 

Kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie się. 

Kto łzy leje ten otrze je, ten otrze je, ten otrze je. 

 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 
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29. Hymn do Ducha Świętego 

30.  Hymn do Ducha Świętego (wersja organowa) 

 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan, 

I Najwyższego Boga dar, 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar, 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 

Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 

Mową wzbogacasz język nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej, 

I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy Twej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był, 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 

Synowi, który zmartwychwstał, 

I Temu, co pociesza nas, 

Niech hołd wieczystych płynie chwał. 

Amen. 
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31. Idzie mój Pan 

 

Idzie mój Pan, /(2x)  

On teraz biegnie, by spotkać mnie. 

Idzie mój Pan, /(2x)  

On teraz biegnie, by spotkać mnie. 

 

Mija góry, łąki, lasy, 

By Komunii stał się cud.  

On chce Chlebem nas nakarmić,  

By nasycić życia głód. 

 

Idzie mój Pan, /(2x)  

On teraz biegnie, by spotkać mnie. 

Idzie mój Pan, /(2x)  

On teraz biegnie, by spotkać mnie. 

 

Mija góry, łąki, lasy, 

By Komunii stał się cud.  

On krwią Swoją nas napełni 

W sercach naszych sprawi cud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Jak brzask 

 

Uwielbiam Ciebie Panie mój, za wiary skarb. 

Przez który stajesz się obecny pośród nas 

Uwielbiam Ciebie Panie mój za wiary znak. 

Przez który stajesz się obecny w nas. (4x) 

 

 



 18 

33. Jak odnaleźć mam Chrystusa 

 

Jak odnaleźć mam Chrystusa? 

Gdzie Go szukać mam? 

Pomóż mi bym Go odnalazł 

I już nie był sam! (2x) 

 

W kościele, w kościele  

Mój Chrystus jest! 

W kościele, w kościele  

On czeka cię! 

 

Jak odnaleźć mam Chrystusa? 

Gdzie Go szukać mam? 

Pomóż mi bym Go odnalazł 

I już nie był sam! 

 

W modlitwie, w modlitwie 

mój Chrystus jest! 

W modlitwie, w modlitwie 

On czeka cię! 

 

Jak odnaleźć mam Chrystusa? 

Gdzie Go szukać mam? 

Pomóż mi bym Go odnalazł 

I już nie był sam! 

 

 

 

34. Jeden chleb 

 

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

Z soku wielu winnych gron pochodzi. 

 

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

 

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 

Zabłąkane owce, które giną. 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,  

Byśmy jedną stali się rodziną. 

 

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość złączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 
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35. Jesteś Królem 

 

Jesteś królem, 

Jesteś królem, 

Królem jest Bóg (2x) 

Podnieśmy wszyscy nasze serca,  

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,  

Stawajmy przed obliczem Pana,  

Wielbiąc Go (2x) 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

36. Jesteś radością mojego życia 

 

Jesteś radością mojego życia o, o, o Panie mój (2x) 

 

Ty jesteś moim Panem, 

Ty jesteś moim Panem, 

Ty jesteś moim Panem, 

Na zawsze jesteś Panem mym.  

(2x) 

 

Jesteś miłością mojego życia o, o, o Panie mój  (2x) 

O, o, o Panie mój 

 

Ty jesteś moim Panem, 

Ty jesteś moim Panem, 

Ty jesteś moim Panem, 

Na zawsze jesteś Panem mym. 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

37. Jezu w Hostii utajony 

 

O Jezu w Hostii utajony,  

Serce moje Cię czuje.  

Chociaż kryją Cię zasłony,  

Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję. 

(2x) 
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38. Jezus Chrystus moim Panem jest 

 

Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. 

Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. 

 

On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. 

On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. 

(2x) 

 

 

 

 

39. Jezus daje nam zbawienie 

 

Jezus daje nam zbawienie  

Jezus daje pokój nam 

Jemu składam dziękczynienie 

Chwałę z serca mego dam. 

 

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. 

 

W Jego ranach uzdrowienie  

W Jego śmierci życia dar 

Jego krew to oczyszczenie 

Jego życie chwałą nam. 

 

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. 

 

 

 

 

40. Jezus jest Panem                              

 

Jezus jest Panem                             

Życiem moim i zmartwychwstaniem  

Więc gram, śpiewam, raduję się          

Niech Ojciec usłyszy mnie.             

 

Jezus jest Panem                

Życiem naszym i zmartwychwstaniem  

Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz  

Niech Ojciec usłyszy nas. 

(2x) 
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41. Jezus, najwyższe Imię, 

 

Jezus, najwyższe Imię, 

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. 

Emmanuel, Bóg jest z nami,  

Odkupiciel, Słowo żywota. 

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, 

Jedyny Ojca Syn, Umiłowany. 

Zgładził grzech, Baranek na wieki,  

Królów Król i panów Pan. 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

42. Jezus Swoją matkę pozostawił 

 

Jezus swoją Matkę pozostawił, 

Byś w swym życiu miał do kogo iść, 

Ona swą opieką Cię otoczy, 

 

Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 

  

Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się 

I pozostaw swoje troski Jej. 

Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, 

Abyś wyznał to, co gnębi cię. 

  

Nikt tak serca Twego nie zrozumie, 

Nikt tak kochać nie potrafi też. 

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie 

Jak Madonna - zresztą o tym wiesz. 

  

Wybierz się, wybierz się razem z nami 

Na wspaniały pielgrzymkowy szlak! 

Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze 

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak. 
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43. Król królów, Pan panów 

 

Królów Król, panów Pan, chwała Alleluja! 

Królów Król, panów Pan, chwała Alleluja! 

Jezus, Książę Pokoju, chwała Alleluja! 

Jezus, Książę Pokoju, chwała Alleluja! 

(3x) 

 

 

 

 

 

 

44. Krzyżu Chrystusa 

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

 

Gdzie Bóg, Król świata całego  

Dokonał życia swojego (2x) 

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony 

 

Ta sama Krew Cię skropiła 

Która nas z grzechów obmyła (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Kto ma uszy 

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.  

Niechaj słucha, co Bóg mówi mu do ucha.  

Po to Pan Bóg dał każdemu uszy,  

Aby przez nie dotrzeć mógł do duszy. 

Po to Pan Bóg dał każdemu uszy,  

Aby przez nie dotrzeć mógł do duszy. (3x) 
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46. Liczę na Ciebie, Ojcze 

 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.    

Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

 

Zbyt dobrze wiem kim jestem,  

Pyłkiem i liściem na wietrze. 

I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże, 

Więc wołam w dzień i w noc. 

 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.    

Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

 

Będziemy zawsze razem,  

Będziemy zawsze blisko, 

Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko 

Zdobędę cały świat. 

 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą.    

Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie. 

I nie zawiodę się. 
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47. Maryjo, Królowo Polski 

 

Maryjo, Królowo Polski 

Maryjo Królowo Polski, 

Jestem przy Tobie, 

Pamiętam o Tobie 

I czuwam na każdy czas. 

Jestem przy Tobie, 

Pamiętam o Tobie 

I czuwam na każdy czas. 

 

Maryjo, jesteśmy młodzi, 

Maryjo jesteśmy młodzi, 

Już dzisiaj zależy 

Od polskiej młodzieży 

Następne tysiąc lat. 

Już dzisiaj zależy  

Od polskiej młodzieży 

Następne tysiąc lat. 

 

Maryjo, Królowo nasza, 

Maryjo, Królowo nasza, 

Ciebie prosimy, 

Uświęcaj rodziny, 

Uświęcaj każdego z nas. 

Ciebie prosimy, 

Uświęcaj rodziny, 

Uświęcaj każdego z nas. 
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48. Matka o wielu twarzach 

 

Jedni zwą Cię Pani Górecka inni Częstochowska , 

Jeszcze inni Zwierciadło Sprawiedliwości. 

Panno przeczysta, zielonooka,  patrząca z miłością, 

Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 

 

Chociaż wiele nosisz imion, jesteś tylko Jedna, 

Twoje dobre oczy patrzą na świat, 

Chociaż czasem zapłakane, lecz zawsze kochające 

Matko, prowadź nas! 

 

Ukochałaś Polski naród i wciąż jesteś wśród nas 

Wysłuchujesz  prośby Swoich dzieci 

Choć wróg próbował nas zniweczyć, Ty broniłaś nas zawsze 

Dlatego Panno Przeczysta chcemy być z Tobą. 

 

Chociaż wiele nosisz imion, jesteś tylko Jedna, 

Twoje dobre oczy patrzą na świat, 

Chociaż czasem zapłakane, lecz zawsze kochające 

Matko, prowadź nas! 
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49. Matka, która pod krzyżem stała 

 

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu 

Powierz się Matce. 

Kiedy rozpacz rozdziera twe serce 

Ofiaruj się Jej. 

 

Matce, która pod krzyżem stała, 

Matce, która się z Synem żegnała. 

Która uczyć cię będzie pokory, 

Cierpienie znieść ci pomoże. 

Ona Matka, która pod krzyżem stała, 

Matka, która się z synem żegnała 

Która uczyć cię będzie pokory, 

Cierpienie znieść ci pomoże.  

Ona Matka. 

 

Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, 

Powierz się Matce. 

Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, 

Ofiaruj się Jej. 

 

Matce, która pod krzyżem stała, 

Matce, która się z Synem żegnała. 

Która uczyć cię będzie pokory, 

Cierpienie znieść ci pomoże. 

Ona Matka, która pod krzyżem stała, 

Matka, która się z synem żegnała 

Która uczyć cię będzie pokory, 

Cierpienie znieść ci pomoże.  

Ona Matka. 
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50. Matko, która nas znasz 

 

Matko, która nas znasz, 

Z dziećmi Twymi bądź, 

Na drogach nam nadzieją świeć, 

Z Synem Twym z nami idź! 

 

Z wszystkich niewiast wybrana - 

Przyjdź i drogę wskaż! 

Córko ludu Bożego, 

Do Syna Twego nas prowadź. 

Służebnico pokorna, 

Pokój światu daj. 

 

Matko, która nas znasz, 

Z dziećmi Twymi bądź, 

Na drogach nam nadzieją świeć, 

Z Synem Twym z nami idź! 

 

Królowo ognisk rodzinnych, 

Przyjdź i drogę wskaż! 

Dziewico, wzorze prostoty, 

Do Syna Twego nas prowadź. 

Oblubienico cieśli. 

Pokój światu daj. 

 

Matko, która nas znasz, 

Z dziećmi Twymi bądź, 

Na drogach nam nadzieją świeć, 

Z Synem Twym z nami idź! 

 

 

 

 

 

 

51. Miłość Twa 

 

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,  

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.  

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,  

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. 

(2x) 
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52. Może daleko 

 

Może daleko jesteś od niego, 

Może zgubiłeś ścieżki jego ślad 

Może w samotną ruszyłeś drogę 

I nie wiesz jak Bóg ciebie zna. 

Nie martw się, Bóg ciebie kocha, 

On zawsze z tobą jest, 

Podnieś swój zmęczony wzrok 

I popatrz przed siebie.  

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz..(2x) 

 

Może daleko jesteś od niego, 

Może zgubiłeś ścieżki jego ślad 

Może w samotną ruszyłeś drogę 

I nie wiesz jak Bóg ciebie zna. 

Nie martw się, Bóg ciebie kocha, 

On zawsze z tobą jest, 

Podnieś swój zmęczony wzrok 

I popatrz przed siebie.  

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz..(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 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. 

 

hej, hej, hej, na na na na hej, hej, hej, alleluja (2x) 

 

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. 

 

hej, hej, hej, na na na na hej, hej, hej, alleluja (2x) 
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54. Na drodze Cię Jezu spotykam 

 

Na drodze Cię Jezu spotykam. 

I krzyża ciężkiego dotykam 

Więc pójdę za Tobą cichutko, 

By ulżyć choć trochę Twym smutkom. 

 

Stoisz tak cicho 

A inni kłamią 

Tak Cię boli 

Aa słowa ranią. 

 

Na drodze Cię Jezu spotykam. 

I krzyża ciężkiego dotykam 

Więc pójdę za Tobą cichutko, 

By ulżyć choć trochę Twym smutkom. 

 

Tyle tu ludzi 

Ty krzyż sam niesiesz 

A gdy upadniesz 

Nikt nie podniesie. 

 

 

 

 

 

55. Niebo jest w sercu mym 

 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. (2x) 

 

Królestwo Boga tutaj jest ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Majestat Jego pośród nas ‒ Niebo jest w sercu mym. 

On radość swą przynosi nam ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Ogarnia nas świętości blask ‒ Niebo jest w sercu mym. 

 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. (2x) 

X(2x) 

 

Pan za mnie zmarł, bym życie miał ‒ Niebo jest w sercu mym. 

To życie, które wiecznie trwa ‒ Niebo jest w sercu mym. 

W Chrystusie cała ufność ma ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Dziedzictwem moim Chrystus Pan - Niebo jest w sercu mym. 

 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. 

Oooooooo ‒ Niebo jest w sercu mym. (2x) 
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56. Niech cię Pan błogosławi 

 

Niech cię Pan błogosławi i strzeże,  

Niechaj Pan daje pokój ci.   

On miłością napełnia serce twe,  

Zawsze z tobą jest. 

(2x) 

 

 

 

 

 

57. Niech miłość Twoja Panie 

 

Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie  

Pieśnią chcę sławić Imię Twe 

I z dziękczynieniem sławić Cię. 

(2x) 

 

 

 

 

 

58. Niechaj z nami będzie Pan 

Niechaj z nami będzie Pan, alleluja! 

Niech obroną będzie nam, alleluja! 

Jego Słowo zawsze trwa, alleluja!  

Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja! 

Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja!  

Braciom je radośnie nieść, alleluja!  

  

 

 

 

 

59. Niechaj zstąpi Duch Twój 

 

Niechaj zstąpi Duch Twój 

I odnowi ziemię,  

Życiodajny spłynie deszcz  

Na spragnione serce,  

Obmyj mnie i uświęć mnie,  

Uwielbienia niech popłynie pieśń! (2x) 

 

Chwała - Jezusowi,  

Który za mnie życie dał!  

Chwała - Temu,  

Który pierwszy umiłował mnie!  

Jezus, tylko Jezus Panem jest! 

(2x) 
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60. Ofiaruje Tobie Panie mój 

 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, 

Całe życie me, 

Cały jestem Twój, 

Aż po wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz. 

Tyś miłością mą jedyną jest. 

 

Ty w ofierze swojej Panie mój  

Cały dajesz się,  

Cały jesteś mój, 

Aż na wieki  

Oto moje serce przecież wiesz  

Miłość Twoja niech umocni mnie 

 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, 

Całe życie me, 

Cały jestem Twój, 

Aż po wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz. 

Tyś miłością mą jedyną jest. 

 

 

 

 

61. Ofiaruję Ci 

 

Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,  

Moją pracę i mój sen,  

Wszystko, co drogie mi,  

Panie, ofiaruję Ci.  

Bo dla Ciebie ja żyję,  

Moim Królem jesteś Ty.  

To, co mam, wszystko ofiaruję Ci. 

(2x) 

 

 

 

 

 

62. Ogrody 

 

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. 

(3x) 
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63. Oto jest dzień 

 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan! Który dał nam Pan! 

Weselmy się, weselmy się,  

I radujmy się w nim! I radujmy się w nim! 

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

Weselmy się i radujmy się w nim! 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan! 

 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan! Który dał nam Pan! 

Weselmy się, weselmy się,  

I radujmy się w nim! I radujmy się w nim! 

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan! 

Weselmy się i radujmy się w nim! 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan! 

Który dał nam Pan! 

Który dał nam Pan! 

 

 

 

 

 

64. Otwórz Bogu serce swoje 

 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 

 

Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz? 

Odkryj swoją twarz! 

Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy, 

czy jeszcze wiarę masz? 

 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 

 

Nie mów już więcej, nie moja sprawa, 

ja mam swój własny świat. 

Zobacz dokoła, tysiące ludzi, 

serce im swoje daj. 

 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 

Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. 
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65. Otwórz me oczy 

 

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. 

I być bliżej Niego, i kochać goręcej. 

Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać, 

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. (2x) 

 

 

 

 

 

66. Pan jest pasterzem moim 

 

Pan jest Pasterzem moim,  

niczego mi nie braknie. 

Na niwach zielonych pasie mnie,  

nad wody spokojne mnie prowadzi.  

Na niwach zielonych pasie mnie, 

nad wody spokojne mnie prowadzi. (4x) 

 

 

 

 

 

67. Panie, proszę, spraw 

 

Panie proszę spraw  

Aby życie mi nie było obojętne  

Abym zawsze kochał to co piękne 

Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. 

(3x) 

 

 

 

 

68. Panie, przebacz nam 

 

Panie, przebacz nam!  

Ojcze, zapomnij nam! 

 

Zapomnij nam nasze winy, 

Przywołaj, kiedy zbłądzimy. 

Ojcze, zapomnij nam! (2x) 

 

Panie, przyjmij nas!  

Ojcze, przygarnij nas! 

 

I w swej ojcowskiej miłości, 

Ku naszej schyl się słabości. 

Ojcze, przygarnij nas. (2x) 
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69. Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew 

 

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.  

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.  

Do Ciebie więc idziemy wciąż, 

Radosną nucąc pieśń. 

Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas!  

Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas!  

 

Przez dar Twojego Chleba, Boże, Ojcze nasz,   

Przez dar Twojego Chleba, Boże, Ojcze nasz,  

Rodzinę bratnią czynisz z nas, 

Miłować uczysz nas. 

Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! 

Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas! 

 

 

 

 

 

 

 

70. Pewnego dnia Noe 

 

Pewnego dnia Noe do lasu wszedł 

By zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta 

Bo rozgniewany Pan Bóg chciał zesłać na świat potop 

Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je 

 

Tu stoją krokodyle i orangutany 

Dwa malutkie węże i królewski orzeł 

I kot, i mysz, i bardzo duży słoń. 

Dlaczego jaszcze nie ma dwóch nosorożców? 

La, la, la … 

 

Zwierzęta szybko do arki szły, 

Bo wielka, ciemna chmura była już na niebie 

I kropa po kropli zaczęła padać 

Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je 

 

Tu stoją krokodyle i orangutany 

Dwa malutkie węże i królewski orzeł 

I kot, i mysz, i bardzo duży słoń 

Dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców? 

La, la, la … 
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71. Pewnej nocy 

 

Pewnej nocy łzy z oczu mych 

Otarł dłonią swą Jezus 

I powiedział mi: "Nie martw się 

Jam przy boku jest twym". 

Potem spojrzał na grzeszny świat 

Pogrążony w ciemności, 

I zwracając się do mnie, 

Pełen smutku tak rzekł: 

 

Powiedz ludziom, że kocham ich 

Że się o nich wciąż troszczę 

Jeśli zeszli już z Moich dróg 

Powiedz, że szukam ich. 

 

Gdy na wzgórzu Golgoty 

Życie za nich oddałem 

To umarłem za wszystkich 

Aby każdy mógł żyć 

Nie zapomnę tej chwili 

Gdy mnie spotkał mój Jezus 

Wtedy byłem jak ślepy 

On przywrócił mi wzrok. 

 

Powiedz ludziom, że kocham ich 

Że się o nich wciąż troszczę 

Jeśli zeszli już z Moich dróg 

Powiedz, że szukam ich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Podaj rękę swemu bratu 

 

Podaj rękę swemu bratu  

niechaj nikt nie czuje się sam! 

Chrystus przyszedł pokój dać światu 

i ten pokój zostawia nam. 

Chcemy Panie, naszym braciom 

Twoją miłość i pokój dać, 

Aby wszyscy ludzie poznawali 

Uczniów Twoich w nas. 

Aby wszyscy ludzie poznawali 

Uczniów Twoich w nas. (2x) 
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73. Pokładam w Panu ufność mą 

 

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

 

Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,  

racz wysłuchać Panie prośby mej. 

Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, 

Usłysz modły i błagania. 

 

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

 

Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,  

Któż przed gniewem Twym ostoi się,  

Lecz ufamy, że przebaczysz winy,  

Byśmy kornie Ci służyli. 

 

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

Pokładam w Panu ufność mą, 

zawsze ufam Jego słowu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Przepraszam Cię Boże 

 

Przepraszam Cię Boże  

Skrzywdzony w człowieku, 

Przepraszam dziś wszystkich was, 

Żałuję za wszystko, 

To moja wina jest. 

(2x) 
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75. Przybądź Duchu Święty 

 

Przybądź Duchu Święty, 

Spuść z niebiosów wzięty 

Światła Twego strumień. 

Przyjdź Ojcze ubogich, 

Przyjdź Dawco łask drogich, 

Przyjdź Światłości sumień! 

 

O najmilszy z Gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

 

Światłości najświętsza! 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Swej potędze! 

Bez Twojego tchnienia 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze! 

 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę! 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary! 
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76. Przyjaźń 

 

Kiedy tak idziesz sam, proszę cię zatrzymaj się. 

Dziś do ciebie mówi Pan, przez szum lasów, ptaków śpiew. 

Jeśli chcesz usłyszeć Go, On do ciebie zniża się. 

On ci daje przyjaźń swą, chciej dziś przyjąć ją. 

 

Przyjaźń to największy dar, jaki daje Tobie Bóg. 

Przyjaźń to największy skarb, umiej go wziąć.  

On z przyjaźni Tobie dał, ciszę leśną i toń wód. 

Błękit nieba, górski szczyt, On tobie dał. 

 

Gdy w twym życiu zdarzy się, serce twoje ściśnie ból. 

On jest z tobą, wspiera cię, 

On twój Pan, Przyjaciel twój. 

Gdybyś nawet został sam, cały świat opuścił cię 

On przy tobie zawsze trwa, Jezus bardzo kocha cię. 

 

Przyjaźń to największy dar, jaki daje Tobie Bóg. 

Przyjaźń to największy skarb, umiej go wziąć.  

On z przyjaźni Tobie dał ciszę leśną i toń wód. 

Błękit nieba, górski szczyt, On tobie dał. 
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77. Przyjdź Duchu Święty 

 

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.  

O to dziś błagam Cię.  

 

Przyjdź w swojej mocy i sile. 

Radością napełnij mnie. (2x) 

 

Przyjdź jako Mądrość do dzieci.  

Przyjdź jak ślepemu wzrok. 

 

Przyjdź jako moc w mej słabości.  

Weź wszystko, co moje jest. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

78. Przyjdź Jezu mój 

 

Bóg kiedyś stał się jednym z nas, 

By nas przemienić w siebie. 

 

Przyjdź, Jezu mój, 

Zostań wśród nas 

Na zawsze już. (2x) 

 

Uczył, że Pan Bóg kocha nas. 

Wszyscy jesteśmy braćmi. 

 

Przyjdź, Jezu mój, 

Zostań wśród nas 

Na zawsze już. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Przyjdź z pokłonem 

 

Przyjdź z pokłonem ludu Boży, 

Przyjdź ze śpiewem ludu święty, 

Sław Jezusa Twego Zbawcę,  

Wspaniałego Króla chwały. 

(2x) 
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80. Przykazanie nowe daję wam 

 

1. Jeśli Pana Boga kochać chcę,  

tak z całego serca, z wszystkich sił,  

to dla drugich dobrym muszę być, 

bo tak sam Pan Jezus uczył nas. 

      

Ref.: Przykazanie nowe daję wam,  

byście się wzajemnie miłowali. (2x) 

 

2. Gdy pomogę mamie sprzątać dom,  

choremu koledze lekcje dam,  

gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć, 

czynię, co Pan Jezus zlecił nam. 

 

Ref.: Przykazanie nowe daję wam,  

byście się wzajemnie miłowali. 

 

 

 

 

 

81. Ruszaj, ruszaj 

 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemia Obiecana jest! 

 

Wyruszył kiedyś tam 

Abram ze swego Ur Chaldejskiego, 

Bo wierzył, że (3x) 

Będzie taki czas i usłyszy: 

 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemia Obiecana jest! 

 

Już czekasz tyle lat, 

By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, 

Bo wierzysz, że 

Będzie taki czas i usłyszysz: 

 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 

Gdzie Ziemia Obiecana jest!  (2x) 
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82. Sercem kocham Jezusa 

 

Ref.: Sercem kocham Jezusa, 

Sercem kocham Jezusa. 

Zawsze będę Go kochać 

On pierwszy ukochał mnie. (2x) 

 

1. Jest jedno Imię drogie mi 

Najdroższe w świecie tym 

Muzyką słodko to Imię brzmi 

Wpisane w sercu mym. 

 

Ref.: Sercem kocham Jezusa, 

Sercem kocham Jezusa. 

Zawsze będę Go kochać 

On pierwszy ukochał mnie. 

 

2. Miłości dzieje głosi mi 

Miłości aż po krzyż 

Osładza wszystkie moje dni 

Do nieba wiedzie wzwyż. 

 

Ref.: Sercem kocham Jezusa, 

Sercem kocham Jezusa. 

Zawsze będę Go kochać 

On pierwszy ukochał mnie. 

 

 

 

 

83. 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, że trzyma nas ręką swą. (2x) 

(3x) 

 

 

 

 

84. Szukajcie wpierw 

 

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego  

i Jego sprawiedliwości,  

a wszystko inne będzie wam przydane  

Allelu, alleluja! (2x) 
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 85. Śpiewaj Hosanna 

 

Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił 

Radość tchnij, proszę, w serce me! 

Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, 

Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!               

 

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 

Śpiewaj Panu, który Królem jest! 

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 

Śpiewaj Panu cały dzień! 

 

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął! 

Pokój tchnij, proszę, w serce me! 

Pokój tchnij w serce me bym odpoczął! 

Bym w spoczynku nawet chwalił Cię! 

 

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 

Śpiewaj Panu, który Królem jest! 

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 

Śpiewaj Panu cały dzień! 

 

 

 

 

 

 

 

86. Świat na Ciebie czeka, Panie 

 

Świat na Ciebie czeka Panie,  

Jak na sen zmęczony dzień 

Tak jak miłość na spotkanie,  

Jak na deszcze kwiatów cień. 

 

To jest nasze radosne czekanie,  

choć fioletem zasnute są dni 

Teraz Gabriel, Nazaret i Maria,  

A w Betlejem ta noc jeszcze śpi. 

 

Świat na Ciebie czeka Panie,  

Jak na sen zmęczony dzień 

Tak jak miłość na spotkanie,  

Jak na deszcze kwiatów cień. 

 

Oto idzie silniejszy ode mnie,  

Żem sandałów niegodzien mu nieść 

A w te dni co płyną po kropli,  

Wleje życia nowego treść. 
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87. Święte Imię Jezus 

 

Święte Imię Jezus, 

Święte Imię Jezus 

jest na ustach mych i w sercu mym,  

W mocy Ducha uwielbiam Cię. 

 

Nie ma w innym zbawienia, 

gdyż nie dano nam ludziom, 

Innego imienia, 

w Nim zbawienie jest. (2x) 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

88. Święty, Święty Pan 

 

Święty, Święty, Święty, Święty,  

Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.  

 

Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą  

Święty, Święty, Święty, Święty! (2x) 

 

Dobry Ojcze, Dobry Ojcze, 

Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, Dobry Ojcze.  

 

Dziś wznosimy nasze ręce, uwielbiając miłość Twą 

Dobry Ojcze, Dobry Ojcze. (2x) 

 

 

 

 

 

89. Tak mnie skrusz 

 

Tak mnie skrusz, 

Tak mnie złam, 

Tak mnie wypal Panie 

Byś został tylko Ty 

Byś został tylko Ty 

Na zawsze Ty 

Tak mnie skrusz, 

Tak mnie złam, 

Tak mnie wypal Panie 

Byś został tylko Ty 

Byś został tylko Ty 

Na zawsze Ty Panie (2x) 
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90. To mój Pan 

 

To mój Pan, wiele mi uczynił,  

On moim Bogiem. 

To mój , wiele mi uczynił,  

On mnie wyzwolił. 

(4x) 

 

 

 

 

 

 

 

91. To przykazanie 

 

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 miłość wzajemną mieć będziecie. 

A wtedy wszyscy poznają żeście moi, 

Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. 

 

Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,  

Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras, 

Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.  

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,  

a miłość wzajemna nas ocali. 

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,  

a miłość wzajemna nas ocali. 
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92. Trzymaj mnie mocno dziś 

 

Jak mi dobrze przy Tobie jest, Panie! (2x) 

 

Trzymaj mnie mocno dziś,  

zawsze chcę przy Tobie być.  

Trzymaj mnie mocno dziś,  

zawsze chcę przy Tobie być.  

Panie! Panie! Panie! 

 

Boża radość wypełnia mnie, Panie! (2x) 

 

Trzymaj mnie mocno dziś,  

zawsze chcę przy Tobie być.  

Trzymaj mnie mocno dziś,  

zawsze chcę przy Tobie być.  

Panie! Panie! Panie! 

 

 

93. Ty tylko mnie poprowadź 

 

Gdy drogi pomyli los zły 

I oczy mgłą zasnuje 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się 

 

A kiedy gniew świat Ci przysłoni 

I zazdrość jak chwast zakiełkuje 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się! 

 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź 

Panie mój (2x) 

 

Poprowadź jak Jego prowadzisz 

Przez drogi najprostsze z możliwych 

I pokaż mi jedną 

Tę jedną z nich 

 

A kiedy już głos Twój usłyszę 

I karmić się będę nim co dzień 

Miej w sobie tę ufność 

Nie lękaj się! 

 

Ty tylko mnie poprowadź 

Tobie powierzam mą drogę 

Ty tylko mnie poprowadź 

Panie mój (2x) 
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94. Ty, Panie 

 

Ty wskazałeś drogę do miłości,  

Ty Panie, 

Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,  

Ty Panie, Panie! 

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

Tylko Ty, Panie tylko Ty. (2x) 

 

Ty oddałeś życie za nas wszystkich,  

Ty Panie, 

I dlatego jesteś tak mi bliski,  

Ty Panie. 

U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, 

Tylko Ty, Panie, tylko Ty. (2x) 

 

 

 

 

 

95. Tyle dobrego 

 

Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie,  

Wszystko co mam od Ciebie przecież jest, 

I to że jestem, że życie wciąż poznaję,  

Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę 

 

Za każdy dzień, za nocy mrok, 

Za radość mą, szczęśliwy rok,  

   

Nawet za chmurne, deszczowe dni, 

Za wszystko Panie, dziękuję Ci (2x) 

 

Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie, 

Gdy poznawałam co dobre jest co złe, 

W dziecinnych słowach mówiłam kocham Ciebie, 

I powtarzałam w modlitwie słowa te. 

 

Za każdy dzień, za nocy mrok, 

Za radość mą, szczęśliwy rok,  

   

Nawet za chmurne, deszczowe dni, 

Za wszystko Panie, dziękuję Ci (2x) 
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96. Tyś jak skała 

 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze 

Panie nasz, Boże nasz. 

Tyś jak wiatr w swej naturze 

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 

 

Światłem swym oświetlasz drogę 

Która prosto wiedzie nas. 

Tam gdzie źródło Twej miłości 

Gdzie radośnie płynie czas. 

 

Łandarej-łandaoooo,  

łandarej-łandao (2x) 

(2x) 

 

 

 

 

97. Uczyńcie, co wam mówi Syn 

 

Usłysz Bożej Matki głos, 

Która wzywa dzisiaj nas. 

Chce u Syna znów wyprosić 

Cud przemiany serc. 

 

Uczyńcie, co wam mówi Syn, 

Przyobleczcie wiarę w czyn. 

Niech się Słowo Boże stanie 

Ciałem w każdym z was. 

 

Bóg ukochał w Synu świat, 

Chce zamieszkać w każdym z nas. 

Naucz, Matko, jak zbudować 

Bogu w sercu dom. 

 

Uczyńcie, co wam mówi Syn, 

Przyobleczcie wiarę w czyn. 

Niech się Słowo Boże stanie 

Ciałem w każdym z was. 
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98. W Tobie jest Światło 

 

W Tobie jest światło 

Każdy mrok rozjaśni 

W Tobie jest życie 

Ono śmierć zwycięża 

Ufam Tobie Miłosierny 

Jezu wybaw nas… 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

99. Wejdźmy do Jego bram 

 

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, 

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.  

(2x) 

 

 

 

 

 

 

100. Wierzę w Ciebie Panie 

 

Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win 

Wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn 

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać 

W Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać 

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram 

Tam przygarniesz mnie do Siebie. 

 

Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg 

Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg 

Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie 

Boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie 

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych  burz 

Bo Ty Panie jesteś ze mną. 
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101. Wspaniały Dawco Miłości 

 

Wspaniały dawco miłości, 

Składamy na Twoim Stole 

Wszystko, co mamy, 

Wszystko, co mamy, 

Choć i tak 

To od wieków jest Twoje. (2x) 

 

Wspaniały dawco miłości, 

Składamy na Twoim Stole 

Radość i szczęście, 

Trudy i znoje, 

Choć i tak 

To od wieków jest Twoje. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

102. Wszystko Tobie oddać pragnę 

 

Wszystko Tobie oddać pragnę 

I dla Ciebie tylko żyć. 

Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, 

Dzieckiem Twoim zawsze być. 

 

Serce moje weź, 

Niech Twą śpiewa cześć. 

Serce moje, duszę moją, 

Panie Jezu, weź. 

 

Wszystko Tobie oddać pragnę 

Od najmłodszych moich lat. 

Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł 

Pokusami swymi świat. 

 

Serce moje weź, 

Niech Twą śpiewa cześć. 

Serce moje, duszę moją, 

Panie Jezu, weź. 
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103. Wy jesteście na ziemi 

 

1. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym, 

My jesteśmy na Ziemi światłem Twym, 

Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas 

I chwalili Ojca, który w niebie jest. 

Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas 

I chwalili Ojca, który w niebie jest. 

 

2. Wy jesteście na Ziemi światłem Mym, 

Wy jesteście na Ziemi światłem Mym, 

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was 

I chwalili Ojca, który w niebie jest. 

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was 

I chwalili Ojca, który w niebie jest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. Zbawienie przyszło przez krzyż 

 

Zbawienie przyszło przez krzyż, 

Ogromna to tajemnica 

Każde cierpienie ma sens, 

Prowadzi do pełni życia. 

 

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze Mną zbawiać świat 

Kolejny już wiek. 

 

Codzienność wiedzie przez Krzyż, 

Większy im kochasz goręcej. 

Nie musisz ginąć już dziś, 

Lecz ukrzyżować swe serce. 

 

Jeżeli chcesz Mnie naśladować, 

To weź swój krzyż na każdy dzień 

I chodź ze Mną zbawiać świat 

Kolejny już wiek. 
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105. Zbliżam się w pokorze 

 

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.(2x) 

 

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.(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Zjednoczeni w Duchu 

 

Zjednoczeni w Duchu,  

Zjednoczeni w Nim,  

Zjednoczeni w Duchu,  

Zjednoczeni w Nim, 

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, 

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,  

Aby świat cały ujrzał Miłość w nas. 

 

Wraz z innymi pójdziemy,  

Podaj mi swoją dłoń 

Wraz z innymi pójdziemy,  

Podaj mi swoją dłoń 

Wszystkim głosić będziemy, tę radosną dla nas wieść, 

Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest. 

Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 
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107. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan 

 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan,  

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan, 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan,  

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan, 

On żyje, On żyje 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. 

On żyje, On żyje 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. 

(2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. Zobaczcie jaką miłością  

 

Zobaczcie jaką miłością  

obdarzył nas Ojciec.  

 

Śpiewajmy dobremu Bogu:  

Alleluja! 

 

On nazwał nas swymi dziećmi 

i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

 

Śpiewajmy dobremu Bogu:  

Alleluja! 

 

 


