1.
AAALELUJA HOSANNA
A - a - a alleluja/ Ho - ho - ho
hosanna/ Mój Pan kocha mnie
Jego radość jest w sercu mym
2.
ABBA OJCZE
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie/Z kajdan
i samych siebie/A Chrystus stając się
bratem /Nauczył nas wołać do
Ciebie:/ Abba Ojcze/x4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas ze śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
3.
ALLELUJA, NIECH
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
1.Niech zabrzmi Panu chwała w
niebiosach, Na wysokościach cześć
niech oddadzą! Wielbijcie Pana,
duchy niebieskie, Wielbijcie Pana,
Jego zastępy! Alleluja..
2.Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
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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!
4.
AMEN, AMEN, ALLEL.
Alleluja, Alleluja, Amen, Amen
Alleluja ! (x2)
1. Pokłońmy się przed Nim.
On naszym Panem jest (x2)
Pokłońmy się przed Nim. On naszym
Panem /Amen, Amen Alleluja
2. Radujmy się bracia. On…
Radujmy się siostry. On…
Radujmy się wszyscy. On…
3. Posyła nam Ducha. On…
Posyła nam Ducha Swego. On..
4. Śpiewajmy Mu bracia. On…
Śpiewajmy Mu siostry On…
Śpiewajmy Mu wszyscy. On…
5. Chrystus do nas powróci. On..
On do nas powróci. On…
5.
AŻ SPONAD MÓRZ
Aż sponad mórz i szczytów gór
Twa miłość spływa na mnie w dół
A ja otwieram serce swe
Niech miłość Twa uwolni mnie
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej
Do Ciebie wznoszę ręce me

Chcę zawsze śpiewać o miłości
Twojej Panie/ O miłości Twej zawsze
śpiewać/ Chcę o miłości Twej zawsze
śpiewać /x3
6.
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.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz
ludzkich Twej prawdy siecią i
słowem życia.
7.
BĘDĘ ŚPIEWAŁ CI
Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń
Z aniołami tak będę śpiewał Ci / x2
Święty, święty, święty jest Pan,
Zastępów Pan.
Cała ziemia jest pełna Jego chwały.
8.
BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE
Będę śpiewał Tobie, mocy moja!
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.
9.
BĘDZIE SPOTKANIE
Nie mamy już miejsca stałego
Wśród wszystkich zakątków tej
ziemi. Szukamy wciąż miejsca
stałego, Wciąż do nowego dążymy.
Ale przyjdzie taki dzień,

Gdy zapuka do ciebie Ktoś,
Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój
dom, Dom spotkania Miłości.
Ref. Będzie to piękne spotkanie,
Spotkanie, którego nie zna nikt.
Będzie to przebywanie
Na zawsze i po wieczne dni.
Jasność stanie przed tobą
I ciemność na zawsze przeminie.
Pan wyjdzie na to spotkanie
W jedynej dla ciebie godzinie.
10.
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
1. On odpuszcza wszystkie twoje
grzechy, Leczy wszystkie twoje
choroby. Okazuje Swoje
miłosierdzie, On ratuje Ciebie od
zguby. On napełnia twoje życie
dobrem, Aż odnowi się twoja
młodość jak u orła./ Nie odpłaca
według grzechów, Nie chce wiecznie
gniewać się. /On pamięta żeśmy
prochem, /On najlepiej wie!
2. Tak jak ojciec nad swoimi
dziećmi, Pan lituje się nad
pokornym./ On oddala od nas nasze
winy, Jak daleko wschód od
zachodu./ 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!

11.
BŁOGOSŁAWIENI
MIŁOSIERNI
1. Tym, co stracili już siły swe,
Podaj dłoń, pomóż wstać!
Tym, co nie wiedzą, jak żyć,
Powiedz, gdzie znaleźć sens!
Chrystus wzywa Cię dziś po imieniu,
Abyś to właśnie Ty szedł z Nim
Do tych, co nie znają Go,
By odkryli Miłości głos!
Ref. Błogosławieni Miłosierni,
Ci, którzy niosą światu dar
Miłości, Prawdy i ofiary,
Aby każdy mógł żyć,
Bo bratu równy jest brat!
2. Tym, co zbłądzili na drodze swej,
Pomóż wrócić na tor!
Tym, którzy słabi są,
Mów: „Pan umacnia Cię!”
Otwórz się na Ducha Moc,
Abyś głosił radosną wieść:
Chrystus złamał śmierć, chorobę i
zło, „Wstań i idź” – On posyła Cię!
3. Blaskiem Prawdy dla świata bądź,
Łaska doda Ci sił. / Chrystus Drogą i
Życiem jest, „Nie bój się – tylko
wierz!”/ Pod skrzydłami Swymi Cię
schroni, Byś mógł pójść tam, gdzie
tylko chce,/ On Cię trzyma zawsze w
Swej dłoni, Byś dla innych dał serce
Twe!
12.
BO NIKT NIE MA Z NAS
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 z nami
idź.
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13.
BOŻA RADOŚĆ
1.Boża radość jak rzeka/2x/ Boża
radość wypełnia duszę mą (alleluja).
2. Boża miłość... 3. Boża ufność... 4.
Boży pokój...
14.
BOŻE TWA ŁASKA
Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Ty działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech.
Ref: My chcemy, Więcej Ciebie,
więcej łaski Twej, Pragniemy, Więcej
mocy, więcej miłości Twojej.
15.
BÓG TAK UMIŁOWAŁ
Bóg tak umiłował świat,
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy,/Nie
zginął, ale życie wieczne miał.
O Jezus, Jezus, Je-eee-zus/x2
16. CHCĘ PRZESTĄPIĆ
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,/2x
chcę śpiewać Mu,/bo Pan radością
moją jest /mą.
17. CHCĘ WYWYŻSZAĆ
Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać 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

18.
CHRYSTUS PAN, BOŻY
SYN
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca
nasz zgodził się/ Wziąć mój grzech,
za mnie umrzeć chciał/ Ażebym znał
mój ogrom win i wiedział że Krew
Jego zbawia, oczyszcza i leczy
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku
mój / Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój
Król /Wywyższony bądź, Boży
Baranku /Przed Twym Tronem dziś
najwyższy składam hołd/ 3x
19.
CHWALCIE PANA
Ref.: Chwalcie Pana Niebios
Chwalcie Go na cytrze/Chwalcie
Króla świata, bo On Bogiem jest
1. Chwal duszo moja Pana mego
Króla / Chcę chwalić Pana, jak długo
będę żył/ Chcę śpiewać memu Bogu,
póki będę istniał / Chcę Go
wysławiać, śpiewać Alleluja!
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest
pomocą / Kto ma nadzieję w Panu
Bogu swym / W Bogu, który
stworzył Niebo i Ziemię / Wszystko,
co żyje śpiewa Alleluja!
3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci Siebie, On dał ci wszystko
Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!
20.
CHWAŁA BOGU OJCU
Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego
Syn / Chwała Tobie Duchu, tworzysz
jedno w Nim/ Śpiewajmy alleluja
Panu, alleluja alleluja 2x
21.
CI, CO ZAUFALI PANU
Ci co zaufali Panu/ Odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia

22.
CZCIJMY JEZUSA
Czcijmy Jezusa czcijmy Go (4x)
Oddajmy mu chwałę. Powstał z
martwych (2x) i On żyje na wieki już
Powstał z martwych (2x) Więc razem
się radujmy Świętując
zmartwychwstania ten dzień
23.
DAWID
1. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, jak Dawid,
jak Dawid śpiewać chcę.
2.-klaskać 3.-tańczyć
4.-skakać 5. -chodzić
24.
DLA PRZYJACIÓŁ
Kiedy was nie ma to jakby nagle
zabrakło w moim życiu muzyki.
kiedy was nie ma to czas mnie
straszy, że przeminę, że będę chwilą.
kiedy was nie ma to jakby niebo
miało się rozstać na zawsze ze
słońcem. /kiedy was nie ma dosyć
mam wszystkiego i pragnę stąd na
zawsze odejść.
Ref. Moi przyjaciele, moi przyjaciele
moi przyjaciele
bądźcie zawsze ze mną. Moi
przyjaciele, moi przyjaciele
z wami wiem, że wszystko mogę że
wystarczy tylko chcieć.
Jak mam zaśpiewać, jak dziękować,
jak wytłumaczyć, że bez was mnie
nie ma. / przytulam do was moją
miłość i wdzięczność moją w
modlitwę zamieniam, milion
aniołków narysuję / i wszystkie
razem postrącam z drzewa, dom na
górze wybuduję i zagram dla was,
kiedy tylko trzeba.

25.
DRUGI BRZEG
1.Tak jest mało czasu, mało dni,
Serce bije tylko kilka chwil
Niespokojnie czeka, wierci się,
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem, czy Cię poznam, ale
wiem, Że na pewno Ty rozpoznasz
mnie. Ref: Zabierzesz mnie na drugi
brzeg, Za Tobą będę do nieba biegł
2.Nie jest wcale ciężko, kiedy
wiem, Że na końcu drogi spotkam
Cię./Chociaż było tyle trudnych
dni, Codziennie 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.
3.Mijają godziny, mija czas,
Szukam Cię na niebie pośród
gwiazd. Nie wiem czy Cię poznam,
ale wiem, Że na pewno Ty
rozpoznasz mnie!
26.
DUCHU ŚWIĘTY
Duchu Święty wołam przyjdź,/ 2x
bądź jak ogień duszy mej,/ 2x
bądź jak ogień w ciele mym,/ 2x
rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.
27.
DZIELMY SIĘ WIARĄ
Ref.: Dzielmy się wiarą jak
chlebem, dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.
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1.Chleba tego nie zabraknie /
rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.
2.Nikt nie zapala lampy,
żeby ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem darzy
trzeba z tym światłem iść w drogę.
3.Odrzućmy zwątpienie i trwogę
Choć świat się śmieje z proroków
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu
28. DZISIAJ SZUKAM
1. Dzisiaj szukam w Twoich
ramionach, Spokoju i ukojenia.
Gdy po dniu smutkami strudzony,
w Twoje ręce oddaję cierpienia.
Ref. Matko powiedz pocieszenia
słowa, daj mi uśmiech Swój jasny
pełen Boga, abym znowu odżył na
nowo, aby nie przygniotła mnie
trwoga.
2. Dzisiaj biegnę do Ciebie spłakany,
oczami żebrząc litości. Odnalazłem
Cię Matko kochana, poznałem smak
Twej Miłości.
3. Dziś całuję z żalu Twe dłonie,
Ty dla mnie jesteś przystanią.
W ciężkim smutku mój strach
ujawniony i płakać z żalu przestanę.
4. Dziś dla świata jestem ukryty,
samotnie prosząc o litość
Lecz Ty Matko jesteś tu przy mnie,
umacniasz mnie w mojej wierze
29.
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

1.A góra posłusznie przesunie się /3x
w imię Jezusa przesunie się./3x
Spływa, spływa, spływa Duch
Święty./4x
A kto łzy leje ten otrze je,/3x
A ten kto smutny ucieszy się,/3x
A chromy stanie na nogi swe,/3x
Chory odzyska zdrowie swe./3x
Spływa (3x) Duch Święty./4x
30.
GDY DROGI POMYLI
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy
mgłą zasnuje miej w sobie tę ufność,
nie lękaj się./ A kiedy gniew świat ci
przesłoni / i zazdrość jak chwast
zakiełkuje./ Miej w sobie tę ufność,
nie lękaj się. Ref: Ty tylko mnie
poprowadź, Tobie powierzam mą
drogę. Ty tylko mnie poprowadź,
Panie mój.
2.Poprowadź jak jego prowadzisz,
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się
31.
GDY KLĘCZĘ PRZED
TOBĄ
1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się
i składam hołd, weź ten dzień, uczyń
go swym i we mnie miłość wznieć.
Ref: Ave Maria, gratia plena,
dominus Te cum, benedicta Tu.
2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i
każdą myśl, Matko Boga, Matko
moja, wznieś je przed Pana tron.
3. Gdy klęczę przed tobą, widzę twą
radosną twarz, Każda myśl, każde
słowo, niech spocznie w dłoniach
twych.

32.
GDY NA MORZU
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.
On za rękę trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.
33.
HOSANNA HOSANNA
1. Hosanna, Hosanna! Hosanna na
niebiosach! Sławić chcemy Cię
wciąż Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Hosanna niechaj ciągle brzmi!
2. Chwała, chwała, Królowi królów
chwała, cześć! Sławić chcemy Cię
wciąż Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Królowi królów chwała, cześć.
3. Jezus, Jezus, Jezus Królem królów
jest! Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią, Wywyższony bądź
Boże nasz, Jezus Królem królów jest!
34.
HYMN ŚDM 2016
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc; Pomoc od Pana,
wszak Bogiem On Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć, Rany
uleczyć Krwią swoich ran, Nowe
życie tchnąć!
Ref. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią!/2x
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł? Lecz On
przebacza, przeto i my Czyńmy jak
nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki
dług, Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus” – mówi w nas
Duch. Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
35.
IDĘ SOBIE (TGD)
1.Idę sobie i patrzę co za dziwny
świat / O mój Boże - chyba ze mną
coś nie tak / To nie koncert, a jednak
śpiewam głośno/ Chociaż ludzie
dziwnie patrzą/ Pewnie dziwnie
myślą o mnie!
2.Nie potrafię przestać tańczyć- co za
dzień/ O mój Boże - chcę
powiedzieć: “kocham Cię”
Tak mi dobrze kiedy wiem, że
JESTEŚ ze mną!Mogę Ci zaśpiewać:
“Nową zwrotkę - tę poprzednią.
36. JAK PTAKI LATAJĄCE
Ref: Jak ptaki latające, tak Pan Bóg
zastępów. Osłoni Jeruzalem, osłoni i
ocali, Oszczędzi i wyzwoli.
1. Wznosimy ręce ku górze, skąd
nadejść ma dla nas pomoc?/
Wzywamy Twego imienia, O Panie
nasz i Boże./ Bądź dla nas obronną
twierdzą warownią niezdobytą.
Bądź chlebem miłości dla głodnych,
nadzieją naszą i siłą. Prosimy Cię, bo
wiemy,
2. Dopóki Ty jesteś z nami, dopóty
będziemy wolni. Bo Twoje
zmartwychwstanie, Twój krzyż nas
wyzwoli. Wypełnij, więc nasze ręce
czynami ludzi prawych. I taką nas
drogą poprowadź, abyśmy byli bez
skazy. Prosimy Cię, bo wiemy, że:
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3.Duchu niech Twoje tchnienie
wichrem w serca uderzy. I żarem
swym niech wypali nieprawość
naszych ścieżek. Iść przez życie
niełatwo, gdy ciążą kajdany
grzechów. Wolności i prawdy nam
trzeba, wzywamy Ciebie Duchu.
Prosimy Cię, bo wiemy, że:
37.
TO ON NASZ PAN
To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat swój
ziemio raduj się/x2
Okrywa światłość Go
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos/x2
Ref: Jak wielki jest Bóg śpiewaj ze
mną wielki jest Bóg, niech wszyscy
wiedzą, wielki jest nasz Bóg
2.On czas w swej dłoni ma
od wieków na wieki trwa
początkiem, końcem On/x2
Jedyny w trójcy Bóg
To Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i lwem/x2
38.
JEDEN JEST TYLKO
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!
39.
JEST JEDNO CIAŁO
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem
szli. /Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa Jego miecz,
W moc odziani tak idziemy,
Zdobywając ziemię tę

Jesteśmy ludem Króla Chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem,
By objawiać Jego Cześć
Jesteśmy ludem Króla Chwał
Jego świętym narodem
Wielbimy Jezusa
On jest Panem całej ziemi tej.
40. JEST NA ŚWIECIE
MIŁOŚĆ
1. Jest na świecie miłość,
Której Imię srebrzystym promieniem
objęło ziemie./ 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
mam, Kiedy jesteś przy mnie znika
ból i z oczu 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 ŻYCIEM MYM
Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
robię w Tobie Jezu / Ty pozwalasz
wciąż oddychać mi (przeponą)
Jesteś drogą mą, więc każdy krok
stawiam w Tobie Jezu / Ty
pozwalasz wciąż oddychać mi
(ustami)
Fale Twoje łaski Panie / Gdzie nie
spojrzę tam wciąż widzę Cię
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże, to możliwe jest?!
Nananana..

41.
JESTEŚMY PIĘKNI
Jesteśmy piękni Twoim pięknem,
Panie!/2x Ty otwierasz nasze oczy
na piękno Twoje Panie!/ Ty
otwierasz nasze oczy, Panie!/2x
na Twoje piękno!
42.
JEZUS
Jezus /x4 Pokonał śmierć,
pokonał mój grzech,
zmartwychwstał Pan i Królem jest
43.
JEZUS CHRYSTUS
1.Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja/ 2x
2.On kocha mnie, on kocha mnie
Alleluja /2x
44.
JEZUS DAJE NAM
Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje
pokój nam. Jemu składam
dziękczynienie, Chwałę z serca mego
dam. Ref. Jezus siłą mą, Jezus
pieśnią mego życia, / Królem
wiecznym On, 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.
45.
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.

46.
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
Ref.: Jezus jest Panem x4
Tylko Jezus jest Panem x2
On jest Panem ziemi tej
47.
KAŻDY DZIEŃ
UPEWNIA MNIE
1. Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któż by inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
2. Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję, dajesz mi
Ref.: Nikt, nie odbierze mi tego, co
mam w Tobie/2x
Pełnię miłości/ Pełnię wolności
Pełnię radości / Mam w Tobie
48.
KAŻDY WSCHÓD
Ref. Każdy wschód słońca
Ciebie zapowiada, nie pozwól nam
przespać poranka. (2x)
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny. /PANIE.../
2. Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
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4. Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego Chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
niech Ciebie nam zapowiada.
49.
KIEDY CICHNIE GWAR
Kiedy cichnie gwar, wszystko
kończy się/ Wtedy szukam Cię
Chcę Ci przynieść coś, co
wartościowe jest/ Co ucieszy Cię
Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo
wiem / Że śpiew nie jest tym, czego
ode mnie chcesz/ Ty patrzysz głębiej
niż my, mimo pozorów spraw
Ty patrzysz w duszę mą.
Powracam znowu, by wielbić Ciebie,
By wywyższać Cię
Wywyższać Ciebie wciąż
Przepraszam Ciebie za moje grzechy
Chcę wywyższać Cię, wywyższać
Ciebie wciąż
50.
KIEDYŚ UJRZĘ CIĘ
Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia
Twarzą w twarz z Tobą spotkam się
i zaśpiewam chwały pieśń dla Ciebie
którą chcesz usłyszeć z moich ust
Ref.: Hosanna Alleluja /x2
I będziemy razem już na zawsze
W mieszkaniu które dla mnie masz
Po zielonych pastwiskach wieczności
z Tobą będę chodził Panie mój
51.
KOCHAM, WIĘC NIE
MUSZE SIĘ BAĆ
Kocham więc nie musze się bać
Zabierz mój strach x3 Jezus mówi, że
miłość ta /Zabiera strach x3

Jezus daje ci miłość swą /Nie lękaj
się x3
52.
KRZYŻU ŚWIĘTY, CO
ŚWIAT OBEJMUJESZ
1. Krzyżu Święty, co świat
obejmujesz, Który rozdartą ziemię
ramionami dwoma, / Jak dziecko
słabe matka przed ciemnością
bronisz, Zmiłuj się nad nami.
Krzyżu Święty, masz moc
pojednania I północy z południem i
wschodu z zachodem/ Który
nienawiść łamiesz, a niewolę
kruszysz, zmiłuj się nad nami.
Ref. Tobą mury rozwalać, Tobą się
osłonić, Tobie się ufnym sercem z
miłością pokłonić. x2
2. Krzyżu Święty, który ziemię
spinasz, jak gdy żelazną klamrą
Człowiek dom swój chroni, By się w
gruzy nie rozpadł na zwęglonej
ziemi, zmiłuj się nad nami.
Krzyżu Święty, nad nami
wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi
rany, By się nowe zaczęło w sercu
wyleczonym, zmiłuj się nad nami.
53.
LUD TWÓJ PANIE
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.
1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą
siłą i czynisz trudną drogę tak
bezpieczną./ Jeśli siły na tym szlaku
w nas osłabną, ręka Twoja niech
obdarza wciąż nadzieją.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem
mocy i kieruje zapał kroków w
Twoje ślady./ Jeśli radość gaśnie w
sercach od słabości,/ Twój głos
sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi
Kościół, bo uczysz, żeśmy braćmi w
pyle drogi./ Jeśli krzywdy niszczą
światło Twej miłości,/ z Twego serca
płynie nowe przebaczenie.
54.
MARANA THA
ref.: Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów /x2
1. Bo Chrystus Jezus skałą serca
mego/ Odsunął kamień, serce z ciała
dał mi swego/ By nas na nowo
zrodzić - wstąpił w niebo/ Aby
świętego Ducha zesłać nam Dlatego
2. Zbawienie swoje z wiarą
spożywajcie/ Zrodzeni w ogniu z
Ducha życiem rozgłaszajcie
Że tego któregośmy krzyżowali
Bóg wezwał z martwych i do swojej
chwały, Wziął stąd
3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem
Krwią Jego imię wasze w niebie
zapisane/ W Jego miłości wszystkich
zanurzajcie/ Królestwa Jego - niechaj
przyjdzie - przyzywajcie!
( Marana tha! )
55. MARYJO MATKO
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./

Ref.: Bo tak jest z tymi, którzy z
Ducha narodzili się,/Nikt nie wie
dokąd pójdą za wolą Twą. x2
2. Słuchać słowa całym sercem i w
Duchu Świętym je wypełniać, amen
56.
MARYJO ŚLICZNA PANI
1.Maryjo śliczna Pani /Matko Boga i
ludzi na ziemi Tyś świata Królową
Tyś gwiazdą na niebie/ Tyś nas
wiedziesz przez Jezusa wieczny tron
Ref.: Maryja Ave Maryja/ U Boga
nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszy był by w miłości żył
O Maryjo miej w opiece dzieci swe
2.Maryjo śliczna Pani/ Świat dziś
czuje na swych ustach gorzkie łzy
W sercu ból smutek żal a w oczach
wciąż strach/ Usłysz Pani błaganie,
pomóż nam
57. MATKA, KTÓRA POD
KRZYŻEM STAŁA
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
Cierpienie znieść ci pomoże.
Ona Matka, która pod krzyżem stała,
Matka, która się z synem żegnała…
2. Kiedy ruszasz 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.
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58. MATKO, KTÓRA NAS
ZNASZ
Ref.: Matko, która nas znasz z
dziećmi swymi bądź, / Na drogach
nam nadzieją świeć,/ Z Synem Twym,
z nami idź.
1.Matko Osądzonego – przyjdź i
drogę wskaż. / Matko Biczowanego
– do Syna Twego nas prowadź.
Bogu towarzysząca – pokój światu
daj
2.Matko krzyż podnosząca –Dla
zbawienia naszego – Pośredniczko
najlepsza –
3.Matko upadających –Matko
prześladowanych – Wszystkich
grzesznych ucieczko –
4.Matko wszystkich cierpiących –
Która nas zawsze pocieszasz –
Nadzieja nasza w Panu –
5.Matko krzyż nam dająca –Która
słabym pomagasz – Ty nas zawsze
rozumiesz –
6.Matko wszystkich wierzących /Daj
odwagę i siłę/Naucz nas miłosierdzia
7.Matko ludzi upadłych –Ucz nas
zawsze powstawać – Drogo nasza do
Pana
8. Matko wszystkich płaczących –
Drogowskazie najlepszy – Ratuj
naszą Ojczyznę –
9. Dziewico z nami idąca –Ratuj nas
w naszych upadkach – Nigdy nas nie
opuszczaj –
10.Matko, promieniu czystości –
Matko, prosząca za nami – Matko
przebaczająca –

11.Matko o sercu zranionym –
Mieczem boleści przeszyta –
Odkupicielko nasza –
12.Matko pod krzyżem stojąca –
Matko przez Syna nam dana – Za
dzieci nas przyjmująca –
13.Matko nad synem schylona –
Matko pełna miłości – Panno wierna
do końca –
14.Matko nad grobem syna –
Zmartwychwstania nadziejo – Módl
się zawsze za nami –
15.Matko zmartwychwstałego –
Królowo wiecznej radości – Maryjo,
Matko ludzi –
59.
MIŁOŚĆ TWA PANIE
Miłość Twa Panie uskrzydla,
kształtuje Z Tobą chcę chodzić,
oświetlasz mi drogę x2
Uwiodłeś mnie Panie miłością Swą,
A ja dałem się uwieść, dałem się
uwieść x2 //Bo nikt nie ma większej
miłości od tej,/ Gdy ktoś życie
oddaje za swoich przyjaciół x2
60.
MIŁOŚĆ TWOJA NAD
GÓRAMI
Miłość Twoja nad górami/ ponad
szczyty wznosi się / jak to jest, że
jesteś /x3 z nami i w niebie nie
brakuje Cię?!/ Panie jeśli zechcesz/
przyjąć mnie takim jakim jestem/
jestem gotowy już dziś!/ Jeśli
rozkażesz odrzucę wszystko, co nie z
Ciebie/ by za Tobą w prawdzie /x3
iść. / Bo z Tobą Panie i przez Ciebie
wszystko, wszystko dzieje się,
Także życie moje niech w Twoim
trwa Imieniu /Ty mi pozwoliłeś /x3
na nowo narodzić się

Ty mi pozwoliłeś /x3
61.
MISERICORDIAS
DOMINI IN AETERNUM
CANTABO
62.
MODLITWA O
WSCHODZIE SŁOŃCA
Każdy twój wyrok przyjmę twardy.
Przed mocą twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy.
Od nienawiści strzeż mnie Boże.
Wszak tyś jest niezmierzone dobro.
Którego nie wyrażą słowa. / Więc
mnie od nienawiści obroń. I od
pogardy mnie zachowaj./ Co
postanowisz niech się ziścić. Niechaj
się wola twoja stanie. Ale zbaw mnie
od nienawiści. Ocal mnie od
pogardy Panie.
63.
MOJE WĘDROWANIE
Moje wędrowanie - Panie mój, moje
upadanie
Moje powstawanie- Panie mój
Twoje miłowanie...
Jesteś dla nas spragnionych jak rosa
poranna / Tobie śpiewamy radosne
"Hosanna"/ Jesteś dla nas
wędrowców jak zdrój czystej wody
Duszy wytchnienie, niebiańskie
ogrody.
Nasze wędrowanie - Panie nasz,
Nasze upadanie / Nasze powstawanie
- Panie nasz/ Twoje miłowanie.
Jesteś dla nas żeglarzy jak gwiazda
zaranna/ Tobie śpiewamy radosne
"Hosanna"/ Jesteś dla nas
pielgrzymów jak burzy ustanie
Jesteś drogą, co nam dziś przez Ojca
jest dana./ Moje wędrowanie - Panie
mój, Twoje miłowanie

64.
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.
65.
MÓJ JEZU MÓJ
Mój Jezu, mój Zbawco, któż Boże
jest tak jak Ty?/ Tyś Bogiem mym,
chcę wielbić Cię za cuda miłości
Twej.
Mą siłą, mą skałą jesteś na zawsze
mi/Każdego dnia ta chwały pieśń dla
Ciebie niechaj brzmi!
Podnieś swój głos, godzien chwały
jest Król /Wszystkie narody dajcie
chwałę Mu! /Niebo niech zagrzmi, a
góry upadną /Od blasku imienia
Twego /Wszystkim, co mam pragnę
wielbić Cię dziś / Teraz i zawsze w
Tobie radość jest ma/ Niczego na
świecie nie pragnę, bo Ciebie mam
66.
MÓJ LĄD
Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie
utonę / Twoje ręce to mój brzeg,
kiedy dookoła sztorm
Twoje ręce to mój ląd, pokonam
drogę/ Do Twych wyciągniętych rąk
Czuję, że już blisko jest, to
wytęsknione Wtulam się w ramiona
Twe, kiedy dookoła chłód
Pierwsza gwiazda nieba gest,
wskazuje drogę, Może dziś się
zdarzy cud/Widzę Cię, Jesteś Tam
Światło woła mnie...
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Ref.: Coraz bliżej Ciebie być - tego
pragnę Chociaż czasem trzeba iść pod prąd/ Suchą stopą przejdę dziś po tej wodzie/ Twoje ręce to mój ląd
Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie
utonę / Twoje ręce to mój brzeg i
obiecany dom /Jedno miejsce wolne
wciąż, zaczeka na mnie
Twoje ręce to mój ląd
Widzę Cię, Jesteś Tam,
Słyszę głos, znanych lat
Jesteś Tam, widzę Cię
Światło woła mnie.
67.
MÓW DO MNIE PANIE
Mów do mnie, Panie/ Chcę słyszeć
Cię/ Przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie / Nie chcę się
chować / Lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie /Chcę iść
Święty, potężny jesteś, Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce/ Nie dzięki nam samym
68.
NASZ BÓG JEST
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami dziś
z nieba rządzi w mocy, miłości
mądrości swej
69.
NASZ BÓG JEST
WIELKI
Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą
Któż jest jak Ty, tylko Ty
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty, tylko Ty
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest
silny / Boże nikt inny nie równa się z
Tobą/ Nasz Bóg uzdrawia jest
Wszechmogący Nasz Bóg, Nasz Bóg

Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności
Któż jest jak Ty, tylko Ty. Ref.
Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic
nas nie zatrzyma / jeśli nasz Bóg jest
z nami, któż jest przeciwko nam.
70.
NIC NIE MUSISZ
Nic nie musisz mówić nic /
Odpocznij we mnie/ Czuj się
bezpiecznie / Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie
71.
NIE BÓJ SIĘ WYPŁYŃ
Nie bój się, wypłyń na głębię
Jest przy Tobie Chrystus
72.
NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA
Niechaj miłość Twa/ Jak potężna fala
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój
Chryste dotknij mnie
73.
NIECHAJ ZSTĄPI DUCH
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi
ziemię / Życiodajny spłynie deszcz,
na spragnione serce/ Obmyj mnie i
uświęć mnie, / uwielbienia niech
popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, który za mnie
życie dał, /Chwała temu który
pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
74.
NIECH MIŁOŚĆ TWOJA
Niech miłość Twoja, Panie, strzeże
mnie/Pieśnią chcę sławić Imię Twe
I z dziękczynieniem sławić Cię. /x2
75.
NIECH STRUMIENIE
Niech strumienie żywej wody
Wypłyną ze mnie dziś/ Wołam
przyjdź, wypełnij mnie /Przyjdź
wypełnij mnie Duchu Święty /
Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni -

mówi Pan/ Przyjdźcie więc i pijcie,
by nie pragnąć już
Bo kto wierzy we Mnie w tym rzeki
żywej wody/ Wytrysną
76.
NIECH TWÓJ ŚWIĘTY
DUCH
1. Niech Twój Święty Duch
dziś przenika mnie. /I niech zawsze
już / gości w duszy mej.
Ref. I niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych,
Ojcze obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź.
2. Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.
77.
NIE LĘKAJCIE SIĘ
Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z
wami./ Nie lękajcie się, Ja jestem z
wami. / Nie lękajcie się, Bóg jest
Miłością./ Nie lękajcie się, trwajcie
mocni w wierze.
1. Ty Jesteś Skałą Zbawienia,
Jedyną naszą ostoją
przychodzimy do ciebie po światło
ulecz nasze serca zmartwychwstać
daj
2.Pomoz nam wytrwać przy tobie
być wiernym w wierze przez życia
czas/ tylko w tobie cala nasza
nadzieja miłosierdziem swoim
uzdrawiaj nas
3.Przekazcie światu mój ogień
pokoju i miłosierdzia
Nieście wszystkim orędzie nadziei
moje światło niech świeci wśród Was

78.
NIEPOJĘTA ŁASKA
1. On jest Ojcem sierot
Opiekunem wdów jest dobry Bóg
Dom swój daje wszystkim
opuszczonym /
Zsyła deszcz obfity/ Na to co
spragnione wyczerpane jest
Dobry jest dla biednych
W łasce swej nasz Bóg do nas uniżył
się / Ref. Niepojęta łaska Jego wciąż
dosięga nas / Gdy podnosi
przemienia serca i uwalnia nas / x2
Prawda ta
2. On zna każde serce/ Nie odwraca
się gdy wzywamy Go/ Kocha nas
pomimo/ Tego że tak niewiele
możemy Mu dać
79.
NIEPOJĘTY
NIEZMIERZONY
Z głębokości mórz aż po szczyty gór
stworzenie objawia Majestat Twój
Od kolorów jesieni po wiosenny
deszcz/ Wszystko śpiewa Ci pieśń
pełną cudownych słów ogłaszając
Niepojęty, niezmierzony gwiazdy
stworzyłeś na niebie i każdą z nich
znasz/ Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Wszechmogący nieskończony w
zachwycie klękamy przed Tobą
By wyznać to że wspaniałym Bogiem
Tyś jest
Kto uwalnia błyskawic moc w czasie
burz kto maluje kolory porannych
zórz / Słońce stworzył na niebie i dał
mu Swą moc / Orzeźwienie przynosi
w gwieździstą noc tylko Ty
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NIKT CIĘ NIE KOCHA
TAK JAK JA
Ile czekałem na tą chwilę
Ile czekałem byś zechciał przyjąć
Mnie /Ile czekałem, byś się odezwał
Byś w me ramiona w końcu wtulił
się/ Ja wiem dobrze co przeżywasz
Wiem też dobrze czemu płaczesz
znam dobrze Twe cierpienie
Bo nigdy nie opuściłem Ciebie
Nikt Cię nie kocha tak jak Ja/2x
Popatrz na krzyż oto dowód mej
miłości
Nikt Cię nie kocha tak jak Ja/3x
Popatrz na krzyż, to dla Ciebie, bo
Cię kocham!
Nikt Cię nie kocha tak jak Ja
Ja wiem co chcesz Mi powiedzieć
Chociaż czasem nic nie mówisz
Wiem też dobrze to co czujesz
Choć tym ze Mną się nie dzielisz
Przy Twym boku wciąż kroczyłem
W trudnych chwilach niosłem Ciebie
Wiedz, że robię to bo Jestem
Twym najlepszym przyjacielem!
81.
OCZYŚĆ SERCE ME
1. Oczyść serce me, /chcę jak złoto
lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me,/ chcę czystego
złota blaskiem lśnić.
Ref.: Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź,
oczyść serce me./ Pragnę być święty,
/Tobie oddany, Panie. / Chcę zawsze
być święty, Tobie, / mój mistrzu, na
zawsze oddany gotów, by służyć Ci.
2. Oczyść serce me, /obmyj swoją
krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me, / z najtajniejszych
grzechów oczyść mnie
80.

82.
OFIARUJE TOBIE
PANIE MÓJ
1. Ofiaruje 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,
Aż na wieki. Oto moje serce przecież
wiesz Miłość Twoja niech umocni
mnie
83.
O PANIE SZUKASZ
DZIECI TWYCH
1.O, Panie, szukasz dzieci Twych, bo
Miłość imię Twe, Ty rozproszone
złączyć chcesz, dać udział w łaskach
swych.
Ref. Panie, Panie, złącz w Twym
Kościele / Rozdzielonych braci, złącz
wszystkich nas w miłości Twej.
2.Tyś zbawił świat przez swoją
śmierć, bo Miłość imię Twe.
O, zechciej włączyć wszystkich nas
w Mistyczne Ciało swe.
3.Ty zaspokajasz wszelki głód, bo
Miłość imię Twe./ O, uczyń znowu z
chlebem cud i nakarm dzieci swe.
4.Wszak obiecałeś pokój dać, bo
Miłość imię Twe./Racz w serca żar
miłości wlać, Królestwo rozszerz
swe.
84.
OŚWIEĆ DROGĘ MĄ
Oświeć drogę mą choćby na jeden
krok /I nie pozwól mi w miejscu stać
Ciągle czekam na cud, abyś nowe
pragnienie/ w moje serce wlał

85.
OTO JA POŚLIJ MNIE
Ref. Oto ja poślij mnie /Dotknij
ogniem moich warg /Powiedz Panie
czego chcesz /A moją rozkoszą
będzie być posłusznym
1.Daj mi swego ducha, abym mógł
stać się chlebem /Abym stał się
winem abym gasił twe pragnienie
2. Nie chcę ci już mówić o moich
potrzebach,/Panie ty wiesz wszystko
objaw mi swe pragnienie.
86.
OTWÓRZ ME OCZY
Otwórz me oczy, o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie
Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Okaż Swą miłość i moc
Gdy śpiewam Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Chcę widzieć Ciebie
87.
OTWÓRZMY BRAMY
Otwórzmy bramy wkracza tu Król
Chwały /Niech wzniesie się nasz
głos!
Radujmy się zbawienie przyszło w
Panu / Hosanna Hosanna Hosanna
2x
Złamani na duchu/ Żyjący w strachu
Bóg was zaprasza / Dziś jest uczta
wasza!
Gdy grzech nas ogarnia
Pan nas wyzwala
Jezus jest z nami
W Bogu zwyciężamy!
Przed jego chwałą/ Władcy padają
Jemu śpiewajmy/ Cześć i chwałę
dajmy!

88.
PAN CZYNI DZIEŁA
SPRAWIEDLIWE
1. Pan czyni dzieła sprawiedliwie,
Bierze w opiekę uciśnionych,
Drogi objawił Mojżeszowi,
Dzieła swoje synom Izraela.mmm/ 2x
Ref: A miłosierny jest Pan i łaskawy,
Nieskory do gniewu i łagodny,
Nie wiedzie sporu do końca,
Nie plonie gniewem na wieki.
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
poznają.
3. Pan w niebie tron swój ustanowił,
I panowaniem objął Wszechświat,
Błogosławcie Pana Aniołowie,
Błogosław Duszo moja Pana.
Jak wysoko niebo nad Ziemią,
Tak można jest jego łaskawość,
Jak daleko wschód od zachodu,
Tak lituje się nad dziećmi swymi.
89.
PAN WYWYŻSZONY
Pan wywyższony, nasz Król
wywyższony /Wśród chwał,
uwielbiajmy Go
Pan wywyższony, nasz Król
wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!
Królem jest Pan, Jego łaska na
wieki trwa, /Niebo i ziemia radują
się Jego Imieniem/ Pan wywyższony,
nasz Król wywyższony Wśród chwał!
90.
KAŻDY SPRAGNIONY
Panie Jezu przyjdź x4
Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W wodzie życia zanurzy się
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Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy
Dzisiaj Pan
91.
PANIE BOŻE TO DLA
Panie Boże dla Ciebie śpiewam
I klaszczę w moje tłuste łapki
Panie Boże posłuchaj jak śpiewam
I zobacz jaki jestem śliczny
Chcę Ci dziękować Boże drogi
Za obie moje krzywe nogi
I za piegi, za buzię pyzatą
Za to, że jesteś moim Tatą
92.
PANIE PRZEPASZ MNIE
Ref. Panie, przepasz mnie
I poprowadź tam gdzie mam iść
Panie o Panie przepasz mnie 2x
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham /
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że ja
miłuje Cię
93.
PAN MNIE STRZEŻE
Ref :Pan mnie strzeże/2x
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem 2x
Czuwa nade mną Bóg/3x
Mój Bóg 2x
1. Chcę z Tobą chodzić
Po wszystkich mych drogach.
Prowadź mnie w mocy Swej,
Abym nie upadł
2. Nie boję się,/ mknę drogą ciemną
bez lęku./ Dobrze to wiem,
Ty jesteś ze mną!

94.
PANU NASZEMU PIEŚNI
GRAJCIE
Panu naszemu pieśni grajcie
wysławiajcie Jego święte Imię.
Alleluja alleluja / Alleluja alleluja.
95.
PEWNEJ NOCY
1. 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:
Ref.: „Powiedz ludziom, że kocham
ich, że się o nich wciąż troszczę, jeśli
zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich."(2x)
2. 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
96.
PODNIEŚ MNIE JEZU
Ref: Podnieś mnie Jezu i prowadź do
Ojca. /2x Zanurz mnie w wodzie jego
miłosierdzia. Amen, amen/2x
1.Pan jest moim Pasterzem
Niczego mi nie braknie
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach
2. Prowadzi mnie nad wody,
gdzie odpocząć mogę,
orzeźwia moją duszę.
[przez wzgląd na swoją chwałę]
3. Wiedzie mnie po ścieżkach
właściwych,
przez wzgląd na swoja chwałę,
Chociaż bym przechodził przez

ciemną dolinę, zła się nie ulęknę bo
Ty jesteś ze mną.
4. Kij Twój i laska pasterska,
są moją pociechą, stół dla mnie
zastawiasz na oczach mych wrogów.
5. Namaszczasz mi głowę,
olejkiem, A kielich mój pełny po
brzegi.
6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za
mną, przez wszystkie dni życia,
i zamieszkam w domu Pana,
po najdłuższe czasy.
97.
POKORNA
SŁUŻEBNICO PANA
Pokorna Służebnico Pana
Łamiąca strzały nieprzyjaciela
Miażdżąca głowę węża
Ref. Bądź zawsze przy mnie
Abym stawał się pokornym sługą
Na wzór mego Mistrza i Pana
98.
POMÓDL SIĘ MIRIAM
1. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn
żył we mnie. / Pomódl się, by Jezus
we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch
Święty. Gdzie Ty jesteś, Niebo staje
się
2. Miriam, Tyś jest Bramą do Nieba.
Moim Niebem jest Twój Syn
Weź mnie, Weź mnie, do swego
łona, Bym bóstwem Jezusa zajaśniał
jak Ty.
3. Gdybym umarł, Jezus żyłby we
mnie, Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć

99.
POWIETRZEM MOIM
1. Powietrzem moim jest (2x)
Obecność Twoja święta w sercu
mym/ Powszednim chlebem mym
(2x) Twe żywe słowo Panie
wypowiedziane do mnie dziś
Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie me serce chce bić
2. Miłością moją jest (2x) Umarłeś
za mnie na krzyżu Panie mój
100. POWSTAŃ I ŻYJ
Powstań i żyj, chociaż wokół mrok.,
powstań i żyj, dobro wielką ma moc,
powstań i żyj, choć upadłeś nie raz,
Jezus doda Ci sił, On
zmartwychwstał byś żył, Jezus doda
Ci sił, On zmartwychwstał byś żył!
Ile trzeba łez, aby wrócić do Ciebie,
jak daleko oddalić się, by usłyszeć
twój głos, jak bardzo żałować, aby
pękło to serce kamienne. Ile trzeba
łez, aby wrócić do Ciebie.
101. POZDRAWIAM CIEBIE
MATKO
1. Pozdrawiam Ciebie Matko/
Mistrzyni moich dróg./ Pozdrawiam
Ciebie Pani,/ Nadziejo moich próśb. /
Pozdrawiam Cię Królowo,/ W swe
dłonie weź nasz los/ I wspieraj
byśmy zawsze / Nieśli miłości ton.
Ave Maryja - woła cały świat.
Ave Maryja - Matko Boga i nas.
2. Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń / Niech maj
trwa dla nas zawsze, W nim wzrasta
Twoja cześć./ Niech nigdy nie
ustanie pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Promieniem naszym bądź.
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102. PRAWDA JEDYNA
1. Prawda jedyna: słowa Jezusa z
Nazaretu/ Że swego syna zesłał z
nieba Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za
nasze grzechy I w pohańbieniu
przyjął winy wszystkich nas.
Ref.: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.
2. Uwierz w Jezusa przecież On za
ciebie umarł/z miłości do nas
przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony kto uwierzył choć nie
widział/ Zaufaj dziś Bogu a na wieki
będziesz żył.
103. PRZED TRONEM TWYM
Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz /x2
Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask /Gdy
wielbimy Ciebie, wiem / Jesteś tu
Chwała, cześć /Mądrość, moc,
błogosławieństwo / Na wieki/2x
104. PRZEOGROMNA
1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z
Bożych rąk, /Wykrzykuj radośnie,
śpiewaj Mu i graj.
Świetlisty księżycu, niebo pełne
gwiazd, I ogromne słońce, przed
Panem swym tańcz
Ref.: O Najwyższy nasz
Na dłonie wzniesione me spójrz
Niech płynie chwała, jak kadzideł
dym

2. Niech morze swym szumem Pana
niebios czci/ Potoki niech mruczą,
jezior tafla lśni.
A szczytów majestat, sięgający
chmur,/ Niech kornie przyklęknie,
psalmy nucąc Mu.
3.Sam długo błądziłem, szukając
Twych dróg/ Patrzyłem na piękno,
Twoich palców cud / Aż wreszcie
odkryłem, żeś stworzył nas/Że ludzie
to owce, a Ty pasterz nasz
105. PRZYCHODZISZ PANIE
Przychodzisz Panie mimo drzwi
zamkniętych/ Jezu zmartwychwstały
ze śladami męki/ Ty jesteś z nami
poślij do nas Ducha/ Panie nasz i
Boże uzdrów nasze życie.
106. PRZYJACIELA MAM
Przyjaciela mam, Co pociesza mnie.
Gdy o Jego ramię, Oprę się.
W nim nadzieję mam, / Uleciał
strach. On najblizej jest,/ Zawsze
troszczy się. / Królów Król, Z nami
Bóg /2x / Jezus /4x
107. PRZYJDŹ I ZAJMIJ
1.Przyjdź i zajmij miejsce swe na
tronie naszych serc /Przyjdź i zajmij
miejsce swe /Ciebie pragnie dusza
moja / W suchej ziemi pragnę Cię
108. PRZYJDŹ JAK DESZCZ
1. Przyjdź jak deszcz / ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz na spragniony
świat/ Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość
zmienia strach Wszystko dziś nowe
staje się/ Panie, przyjdź i napełnij
mnie! Ref.: Przyjdź jak deszcz

do spragnionych serc/tak pragniemy
Ciebie, Panie/ niech Twa moc
dziś objawi się okaż swoją chwałę!
2. Przyjdź jak deszcz/ Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból/ Pozwól dziś
niech nadzieja kwitnie w nas./ To, co
złe zniknie gdzieś nowy dzień nastaje
już/ Jesteś jak słońca blask w
pochmurny czas/ Wszystko dziś nowe
staje się/ Panie przyjdź i napełnij
mnie
109. 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
Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan, mój Zbawca
110. ROZMOWA
1.Dokąd zmierza los człowieka gdzie
widzi sens/Czego pragnie kogo szuka
przez każdy dzień/ Z czym kojarzy
swoje szczęście gdzie marzeń kres
Nagle staje nie rozumie i waha się
Ref.: Gdy rozmawiasz ze mną Panie
w samotności mej’/Gdy zadajesz mi
pytanie jak miłujesz Mnie
Radość którą mam od Ciebie pragnę
innym dać /Aby miłość zwyciężyła
nowy nastał czas
2. Tylko z Tobą wszystko przetrwam
zrozumiem świat/ Ty pokrzepisz gdy
upadnę gdy sił mi brak
I uśmiechniesz się na nowo
przygarniesz mnie/ Przebaczenia cud
się stanie dzięki woli Twej

103. RUSZAJ TAM
1. Wyruszył kiedyś tam Abram ze
swego Ur chaldejskiego,
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył,
że Pan powiedział tak:
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan.
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie
Ziemia Obiecana jest.
2. Już czekasz tyle lat, by raz chociaż
przeżyć wraz z Bogiem chwile,
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy
wierzysz, że będzie taki czas i
usłyszysz:
3. I wątpisz w życia sens, masz dość
świata, ludzi, samego siebie,
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy
wierzysz, że będzie taki czas i
usłyszysz:
4. Więc szukaj Boga wciąż, niech On
będzie szansą dla ciebie wielką
I uwierz, i uwierz, i uwierz, że będzie
taki czas, gdy usłyszysz:
111. SCHOWAJ MNIE
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.
2. Odpocznę dziś w ramionach
Twych Dusza ma w Tobie będzie
trwać.
112. SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, / Spuść z
niebiosów wzięty / Światła Twego
strumień. / Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
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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!
113. SKOSZTUJ I ZOBACZ
Skosztuj i zobacz jak dobry jest Pan
x2 / Chodźcie tu, chodźcie tu głodni
Chrystusa. /Chodźcie tu chodźcie
spragnieni bo On naszym Bogiem,
My Jego ludem. //W Nim dla nas
życia Chleb, przelana za nas krew,
Bierzcie, jedzcie, pijcie i chwalcie
Pana //Bierzcie, jedzcie, pijcie I
chwalcie./3x Pana
114. SŁOWA JEGO
Słowa Jego są słodyczą /I cały pełen
jest powabu /Taki jest Miły mój, oto
Przyjaciel mój, Córki Jeruzalem!

115. SŁOWO TWOJE LAMPĄ
Słowo Twoje lampą dla mych
stóp/2x /I światłem drogi mej. Słowo
twoje /3x
Gorejącym ogniem jest, /We mnie
Panie słowo Twe. Ogniem, który
mnie trawi
116. SPOCZNIJ NA NAS
Spocznij na nas Duchu Pana
Duchu mądrości i rozumu
Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu miłości i mocy
117. STOJĘ DZIŚ
Stoję dziś, moje serce, ręce tak
wyciągam/w podziwie dla Tego,
który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie
składam, ja chcę być, jak Ty!
118. SZYMONIE
1.Szymonie Cyrenejczyku /2x
Szymonie, wołam cię !
Ref. Weź z Chrystusem krzyż, /
Brzemię naszych win, Byśmy i my w
zbawieniu udział mogli mieć.
Weź z Chrystusem krzyż, Brzemię
naszych win, Byśmy umieli znaleźć w
nim życia sens. 2.Zatrzymaj się
współczesny człowieku /2x
Zaczekaj, wołam cię !
119. ŚPIEWAJMY MU
1.Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
Jego miłość przetrwa wiecznie
On dobry jest. On Panem mym
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos /2x
Ref.: Na zawsze Bóg jest wierny
Na zawsze mocny jest cis
Na zawsze Bóg jest z nami
Na zawsze

2.Śpiewajmy mu, dziękujmy mu,
Jego miłość przetrwa wiecznie
Za życie, które daje nam,
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos /x2
3.Od rana aż po nocy kres,
Jego miłość przetrwa wiecznie
Opieką swą obdarza nas,
Jego miłość przetrwa wiecznie
Wznieś głos, wznieś głos /x2
120. ŚWIAT NIE JEST
1.Świat nie jest domem mym, jam tu
przechodniem jest /Me skarby w
niebie są, nie w tej dolinie łez /
Do siebie, tam do gwiazd, anieli
wabią mnie /Chciałbym stąd wyrwać
się, obcym tu czuję się /
Ref. O Panie wiesz, ten świat jest
obcym mi /Gdzież pójdę jeśli Ty,
przede mną zamkniesz drzwi
Świat nie jest domem mym, blask
nieba wabi mnie /Chciałbym stąd
wyrwać się, obcym tu czuję się
2.Już tylu bliskich mych na drugi
przeszło brzeg, czekają na mnie tam,
aż ziemski skończę bieg.
Już uchylili drzwi, czekają właśnie
mnie, / chciałbym stąd wyrwać się,
obcym tu czuję się.
3. W chwalebnym kraju tym,
będziemy wiecznie żyć
Z żywota drzewa jeść, ze źródła
życia pić/Tam uwielbienia pieśń, z
ust wszystkich wzniesie się
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym
tu czuję się

121. ŚWIĘTY NADCHODZI
Ref.: Święty, nadchodzi Święty!
Prostujcie ścieżki, pagórki
równajcie! Święty, nadchodzi Święty!
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie!
1. Nad Jordanem pośród
rozłożystych drzew, Tam, gdzie
rzeka wolno toczy wody swe,
Prorok dzieje przepowiada,
Lud wybrany Boży jest. (2x)
Ref.: Święty, nadchodzi Święty..
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..
122. ŚWIĘTY PAN
Święty x5 Pan/ Święty x4 Bóg i
Król / Otwieram serce me / Podnoszę
ręce swe/ Królu wejdź i rozgość się.
123. TAK MNIE SKRUSZ
Tak mnie skrusz, /Tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty/2x Jedynie Ty
124. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
Tobie chór aniołów śpiewa nową
pieśń /Chwała Barankowi
Alleluja/x6 /Chwała i cześć
125. TWOJA MIŁOŚĆ JAK
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 Twoja
miłość jak ciepły deszcz /Twoja
miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.
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126. TWÓJ KRZYŻ
Twój krzyż, jego ramiona mnie
oplatają /Twój krzyż, prosty,
drewniany, a jakże wielki
W jego wnętrzu mała monstrancja,
Twoje ciało/ I pięć strużek krwi
błogosławi ziemię /Naucz mnie
umierać.
127. TY JESTEŚ MOCĄ LUDU
SWEGO
Ty jesteś mocą ludu swego
Imieniem Twoim zwyciężamy
Ty jesteś mocą ludu swego
O Panie nasz.
Każdą słabość pokonuję,/ Każdy
grzech porzucam,/Całą moją nadzieję
W Tobie Jezu składam.
Siła i moc moja w Tobie/2x
128. TY JESTEŚ SKAŁĄ
Ty jesteś Skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc / Tyś mą
nadzieją i mym natchnieniem
Do Ciebie wznoszę mój głos
Panie wierzę Ci, ja wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
W każdej chwili życia wspieraj mnie
Panie do Ciebie ja lgnę
129. TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA
Ty światłość dnia, wszedłeś w moje
ciemności, Dałeś mi wzrok, abym
mógł,/ Widzieć Twą twarz i
spojrzenie miłości /W którym
roztapiasz mój strach
Ref.: Jestem tu, by wielbić, oddać
Tobie chwałę Wyznać, że Tyś moim
Bogiem jest
Ciebie pokochałem, jesteś tak
wspaniały Godzien jesteś by Ci
oddać cześć

Ty czasów Król, wywyższony na
wieki./Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się
człowiekiem,/By rajem stał się mój
dom.
130. UKOJENIE
Tylko w Bogu moje jest zbawienie
W Nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała
W Nim pokładam mą nadzieję
Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie
Wylewajcie przed Nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie
Tylko w Bogu jest zbawienie
Sprawiedliwy jest nasz Pan
Każdy zbierze to, co siał
Kto uwierzy nie zawiedzie się
Przychodzimy przed Twój tron
Chcemy widzieć Twoją moc
I doświadczyć, Panie, łaski Twej
131. U PANA DZIŚ
U Pana dziś zostawiam troski swe,
oddaję Mu, On zawsze ciężar mój
chce nieść./Składam go u Jego stóp i
ulgę czuję znów,/moje zwątpienie,
strach u Pana składam tu.
132. UTRUDZENI
Utrudzeni długim dniem schylmy
kornie głowy
O spokojny prośmy sen, jutro dzień
wstanie nowy.
133. UWIELBIAJCIE PANA
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc
bijące dzwony,. Padnij na kolana
przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem
będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg
niezwyciężony. Niepojęty w Swej

mądrości, Święty, Święty Bóg
miłości./ Śpiewaj Panu ziemio,
chwalcie wszystkie świata strony.
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc
bijące dzwony
134. UWIELBIAM IMIĘ
TWOJE PANIE
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu chcę wyznać, że:
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
135. W CIENIU TWOICH
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę
mnie,/Gdy boję się, gdy wokół mrok,
bądź światłem bądź nadziei dniem
Wszystkim o czym śnie głosem w
sercu mym,/ Jak ręka która trzyma
mnie. / Nad brzegiem nocy brzegiem
dni,/ Bądź jak skrzydła dwa kiedy
braknie sił.
Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej
będzie, / Tak bardzo chcę w
ramionach skryć się Twych.
136. W DROGĘ Z NAMI
1. W drogę z nami wyrusz Panie
Nam nie wolno w miejscu stać
Gdy zbłądzimy podaj rękę
Gdy upadniemy pomóż wstać
Ref. I do serca Swego prowadź,
prowadź nas
2. Zabierz smutek przywróć radość
Gdy osłabniemy pomóż wstać
Byśmy innym nieść pomogli
Ciężar Krzyża przez ten świat

3. Gdy do Pana odejdziemy
Niech nie płacze po nas nikt
Bo my przecież z Nim być chcemy
W Jego Prawdzie wiecznie żyć.
137. WEJDŹMY DO JEGO
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
swej!/Rozraduj się w Nim, twym
Zbawicielu, /Rozraduj się w Nim i
wywyższać Go chciej.
138. WIELE JEST SERC
Ref.: Wiele jest serc, które czekają
na Ewangelię/Wiele jest serc, które
czekają wciąż/ 2x
1. Napełnij serce swoje, tym
kosztownym nasieniem /A
zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do
ludzi/ 2x
2.Sam zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi
Których będziesz mógł zaprowadzić
do Chrystusa / 2x
3. Sam zobaczysz, że Bóg
poprowadzi mnie do ludzi
Których będę mógł zaprowadzić do
Chrystusa/ 2x
139. WIERZĘ W CIEBIE
Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie
obmył 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
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bram/Tam przygarniesz nas do
siebie.
Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy
Bóg, Tyś jest moją drogą,
najpiękniejszą z dróg. Tyś jest moją
prawdą, co oświeca mnie, / Boś
odwiecznym Synem Ojca, który
wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już wśród
najcięższych burz, Bo Ty Panie
jesteś ze mną.
Tyś jest moją siłą, w Tobie moja
moc, Tyś jest mym pokojem w
najburzliwszą noc, Tyś jest mym
ratunkiem, gdy zagraża los, Moją
słabą ludzką rękę ujmij w swoją
dłoń. Z Tobą przejdę poprzez świat
w ciągu życia lat I nic złego mnie nie
spotka.
Tobie Boże miłość, wiarę swoją dam
W Tobie Synu Boży ufność swoją
mam. Duchu Święty Boże w serce
moje zstąp I miłości Bożej ziarno
rzuć w me serce w głąb. W duszy
mojej rozpal żar, siedmioraki dar,
Daj mi stać się Bożą rolą.
140. W LEKKIM POWIEWIE
W lekkim powiewie przychodzisz do
mnie Panie x2 /Nie przez wicher
ogromny i nie przez ogień
ale w lekkim powiewie przychodzisz
do mnie /W lekkim powiewie
nawiedzasz dusze ma
141. W MROKU JEST TYLE
W mroku jest tyle światła,
Ile życia w otwartej róży,
Ile Boga zstępującego na brzegi
duszy /x2

1.Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają
się tuż za progiem.
Nie przefruniesz tamtędy, ja
Musisz stanąć i patrzeć, coraz głębiej
i głębiej, /Aż nie zdołasz już
odchylić duszy od dna.
2.Tam już spojrzeń, żadna zieleń nie
nasyci./nie powrócą oczy, uwięzione.
Myślałeś, że cię życie ukryje przed
tamtym życiem,/głębiny
przechylonym./
142. WODY NIE UGASZĄ JEJ
Wody nie ugaszą jej,
nie da zdławić się przez wiatr.
Rzeki nie zatopią jej,
a jej żar to ognia żar. Jak śmierć jest
miłość, tak potężna jest,
jak śmierć jest miłość,
potężniejsza jest.
143. WSPANIAŁY JEST
Wspaniały jest majestat Twój x4
Piękne jest Twoje oblicze, o Panie x2
Wspaniały jest majestat Twój x2
Będę Cię wielbił, Panie i Boże/Po
wieczne czasy wysławiał Cię będę
Bo Twoja chwała wciąż nad nami
Wspaniały jest majestat Twój
Wspaniały jest majestat Twój x4
Piękne jest Twoje oblicze, o Panie x2
Wspaniały jest majestat Twój x2
Jedyną drogą mnie prowadzisz
Nie będę już więcej kroczył po
bezdrożach
Właściwą ścieżkę mi ukazujesz
Wspaniały jest majestat Twój
Wspaniały jest majestat Twój x4
Piękne jest Twoje oblicze, o Panie x2
Wspaniały jest majestat Twój x2

144. WSZYSCY LUDZIE
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
cała ziemia śpiewa, śpiewa
Wielka radość na Syjonie Król
zstępuje z nieba, z nieba x2
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat
145. WSZYSTKIE NARODY
KLASKAJCIE
1. Wszystkie narody klaskajcie w
dłonie /Wykrzykujcie Bogu
radosnym głosem/Bo Pan
najwyższym jest królem nad całą
ziemią.
Ref.:Śpiewajcie, wszystkie narody
Śpiewajcie, radosnym głosem
Śpiewajcie, Królowi.
146. WSZYSTKO MOGĘ
Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia /x4/Jezus mnie umacnia /x4
147. W TOBIE JEST
ŚWIATŁO
W Tobie jest światło, każdy mrok
rozjaśni /W Tobie jest życie, ono
śmierć zwycięża / Ufam Tobie
Miłosierny / Jezu wybaw nas
148. WZYWAM CIE DUCHU
Wzywam Cię Duchu przyjdź
Czekam wciąż byś dotknął nas
Wołam Cię Panie przyjdź Jezu
Zbawco do dzieci Twych
ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma/ Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód Głębio mórz,
potęgo gór, Boże mój
Nie mogę bez Twej miłości żyć, Nie
chcę bez Ciebie żyć

149. WZYWAM CIĘ PRZYDŹ
Wzywam Cię, przyjdź umocnij
mnie, / Oddal mroku cień, jasny
rozpal dzień, / Twój jest czas i świat
Pełnio Boskich Prawd / Tyś
natchnieniem mym i
przebudzeniem Duchu Święty
przyjdź
150. ZAPADA ZMROK
Ref. Zapada zmrok, już świat
ukołysany,/Znów jeden dzień
odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę
dnia. /2x
1. I chociaż wnet ostatnie światła
zgasną, Opieka Twa rozproszy nocy
mrok, Uśpionym wsiom,
ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
2. I ludzkim snom błogosław dłonią
jasną, I oddal od nich cień
codziennych trosk. I tym, co znów
nie będą mogli zasnąć Panienko, daj
szczęśliwą, dobrą noc.
3. A komu noc czuwaniem jest
niełatwym, Na czas bezsenny siłę daj
i moc. I tym, co dzisiaj zasną raz
ostatni, Panienko, daj szczęśliwą,
dobrą noc.
4. Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić
znów./Uśmiecham się do Ciebie na
dobranoc, Piastunko moich
najszczęśliwszych snów.
151. ZAUFAJ PANU
1. Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś
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Jak uwierzyć, powiedz mi Kiedy już
nie wierzę w nic – Zaufaj..
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat– Zaufaj..
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły– Zaufaj..
Ref: Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!
2. Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak – Zaufaj..
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest– Zaufaj..
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy – Zaufaj..
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość– Zaufaj..
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść – Zaufaj..
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się– Zaufaj..
152. ZBAWCA, ON PORUSZA
1. Jesteśmy Twymi dziećmi,/
Potrzebujemy Ciebie/ Miłości, która
trwa/ Dobroci nieskończonej,
Łaski i nadziei/ Na wybawienie
Ref: Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie/ Może
wybawić mnie/ Na zawsze sprawca
odkupienia/ Zmartwychwstał,
pokonał śmierć/ Jezus pokonał
śmierć
2.Weź mnie jakim jestem z mym
grzechem i mym lękiem/ Wypełnij
życie me/ Ja Tobie się oddaję, Całą
moją wiarę/ oddaję Tobie
3.Chcę być światłem, aby poznał
świat – Ciebie Wielki Królu,
Zbawicielu nasz - Jezu

153. ZBAWIENIE PRZESZŁO
1. Zbawienie przeszło 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
Dwudziesty już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.
154. ZBUDOWANI NA
Zbudowani na Chrystusie
W Nim zakorzenieni
Mocni w wierze i wdzięczni
Bo On jest źródłem życia
1. Nic nas nie zdoła odłączyć od
Ciebie /Ani śmierć, ani życie,
utrapienie i prześladowanie
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie
Ale we wszystkim tym odnosimy
pełnię zwycięstwa
Dzięki Temu, który nas umiłował
155. ZDOBYTY PRZEZ
1. Nic nie odłączy mnie, od miłości
Twej../Żadna siła, nawet śmierć
nie zatrzyma mnie../Darowałeś mi
życie, wziąłeś winę i wstyd,
niepojęty w dobroci uczysz mnie jak
żyć..
Ref. Zdobyty przez Ciebie,/
szaleństwem miłości / Jesteś dla mnie
oddechem, gdy sił mi brak.. 2x

2. Nic nie odłączy mnie, od miłości
Twej.. /Każdy dzień zwycięstwem
jest,/gdy umacniasz mnie..
Darowałeś mi siebie, w swoją mocną
dłoń,/jesteś moją obroną, gdy
nadciąga zło..
156. ZIEMIA
1.Ziemia, którą mi dajesz /Nie jest,
fikcją ani bajką. / Wolność która mi
dajesz / Jest prawdziwa
Wszystkie góry na niebie muszą
ustąpić /Bo wiara góry przenosi
A ja wierzę Tobie (ja wierzę Tobie)
Ref: Będę tańczyć przed Twoim
tronem I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust
Żaden mur i żadna ściana
największa nawet tama
O nie, nie zatrzyma mnie już
2.Większy, większy jest we mnie
Ten który mnie umacnia I żaden
Goliat nie może Z nim równać się.
157. ZJEDNOCZENI W
1.Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni
w Nim,/2x Módlmy się, aby jedność
była odnowiona w nas/Aby świat
cały poznał uczniów Chrystusa w nas
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj
mi swoją dłoń,/2x
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.
3.Chcemy razem pracować, chcemy
złączyć swój trud/2x By nie stracić
godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką duszę, aby strzec

dumę swą, Żeby człowiek zachował
godność swą.
4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który
stworzył ten świat./2x
Chwała też Chrystusowi, który
synem Jego jest.
I Duchowi też chwała, który
jednoczy nas.
I Duchowi tez, który łączy nas!
158. ZMARTWYCHWSTAŁY
Zmartwychwstały Pan Królestwo
objął dziś
Wszechmogący Wódź okazał swoją
moc/Zakwitł krzyż i karmi, chroni
mnie/Jezus Pan rozdaje życie swe
1. Milczący Baranek, Baranek zabity
Wybawił dziś nas z niewoli tego
świata /Hańbą okrył śmierć, nasza
Pascha,/On wywiódł dziś nas ze
śmierci do życia.
2. W Ablu zabity, w Izaaku
związany,/Wzgardzony w Jakubie, w
Józefie sprzedany,/Zrodzony z
Maryi, pięknej owieczki,/Złożony w
ofierze powstaje dziś z martwych.
3. Zstępuje z nieba do naszego
cierpienia,/By wyprowadzić nas z
ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na
drzewie/Naznacza nas Duchem i
własną krwią.
159. ZOSTAŁEM
STWORZONY
Zostałem stworzony, by wielbić Cię
/2x
Chcę iść Twą drogą, pełnym być
miłości Twej
Istnieję dla Ciebie, zostałem
stworzony By wielbić Cię /2x
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160. Z TOBĄ CIEMNOŚĆ
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna
wokół mnie/A noc tak jak dzień
zajaśnieje.

GODZINKI KU CZCI NMP
Zacznijcie wargi nasze chwalić
Pannę świętą,/ Zacznijcie opowiadać
cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa Pani ku
pomocy,/ A wyrwij nas z potężnych
nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego
przedwiecznemu,/ I równemu im w
Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek
wieków słynie.
H y m n.
Zawitaj Pani świata, niebieska
królowa, /Witaj Panno nad Panny,
gwiazdo porankowa.
Zawitaj pełna łaski, prześliczna
światłości,/ Pani na pomoc świata
spiesz się, zbaw nas złości.
Ciebie Monarcha wieczny, od
wieków swojemu,/ Za matkę obrał
Słowu jednorodzonemu:
Przez które ziemi okrąg i nicba
ogniste,/ I powietrze i wody stworzył
przeźroczyste.
Ciebie oblubienicę przyozdobił
sobie,/ Bo przestępstwo Adama nie
ma prawa w tobie.
V. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad
wszystko./R. I wziął ją na
mieszkanie do przybytku swego.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.

M ó d l m y s i ę.
Święta Maryja królowo niebieska,
Matko Pana naszego Jezusa
Chrystusa i Pani świata, która nikogo
nie opuszczasz i nikim nie gardzisz,
wejrzyj na nas Pani nasza łaskawem
okiem miłosierdzia twego, a uproś
nam u Syna twego miłego
odpuszczenie wszystkich grzechów
naszych; abyśmy, którzy teraz święte
twoje i niepokalane poczęcie
nabożnem sercem rozpamiętywamy,
wiecznego błogosławieństwa zapłatę
w niebie otrzymać mogli: co niechaj
da ten któregoś ty Panno porodziła,
Syn twój a Pan nasz Jezus Chrystus,
który z Ojcem i z Duchem świętym
żyje i króluje, w Trójcy jedyny Bóg
na wieki wieków. R. Amen.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez
miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju. R. Amen.
NA PRYMĘ.
Przybądź nam miłościwa Pani ku
pomocy,/ A wyrwij nas z potężnych
nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi jego
przedwieczncmu,/ I równemu im w
Bóstwie Duchowi świętemu:
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek
wieków słynie.

H y m n.
Zawitaj Panno mądra, domie Bogu
poświęcony,/ Siedmioma kolumnami
pięknie ozdobiony
Od wszelakiej zarazy świata
ochroniona,/ Pierwej święta w
żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś matką wszech żyjących, tyś jest
świętych drzwiami,/ Nowa gwiazdo z
Jakuba, tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz
silny,/ Bądź chrześcijan ucieczką, i
port nieomylny.
V. Sam ją stworzył w Duchu
świętym,
R. I wyniósł ją na wszystkie dzieła
rąk swoich.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryja i t. d.
NA TERCYJĄ.
Przybądź nam miłościwa i t. d. jak na
Prymie.
H y m n.
Witaj arko przymierza, tronie
Salomona,/ Tęczo wszechmocną ręką
z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów Boskim
ogniem gorejąca,/ Tyś Różdżka
Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo
Gedeona,/ Tyś niezwyciężonego
plastr miodu Samsona.
Przystało, aby cię Syn tak zacny od
winy/ Pierworodnej zachował i
zmazy Ewinej.
Który ciebie za matkę obierając
sobie,/ Chciał by przywara grzechu
nie postała w tobie.

V. Ja mieszkam na wysokościach,
R. I tron mój w słupie obłoku.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryja, i t. d.
NA SEXTĘ.
Przybądź nam miłościwa itd., jak na
Prymie.
H y m n.
Witaj świątynio Boga w Trójcy
jedynego,/ Tyś raj Aniołów, pałac
wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie
wdzięczności,/ O palmo cierpliwości,
o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i
błogosławiona,/ Święta i
pierworodną zmazą niedotkniona.
Miasto pańskie i brama na wschód
wystawiona,/ Wszelkąś łaską, jedyna
Panno wypełniona.
V. Jako lilija między cierniem,
R. Tak przyjaciółka moja między
córkami Adamowemi.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryjo itd. jak
na Prymie.
NA NONĘ.
Przybądź nam miłościwa itd., jak na
Jutrzni.
H y m n.
Witaj miasto ucieczki, wieżo
utwierdzona,/ Dawidowa, basztami i
bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości
pałała,/ Przez cię władza piekielnych
mocarzów stajała.
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O mężna białogłowo, Judyt
wojująca,/ Od niewoli okrutnej lud
swój ratująca
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja
powiła.
V. Wszystka piękna jesteś
przyjaciółko moja,
R. A zmaza pierworodna nigdy w
tobie nie była.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryja i t. d. jak
na Prymie.
NA NIESZPOR.
Przybądź nam miłościwa i t. d., jak
na Prymie.
H y m n.
Witaj światło z Gabaon, coś
zwycięstwo dało,/z Ciebie Słowo
Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał
wywyższony,/ Niewiele od Aniołów
jest coś umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja
jaśnieje,/W poczęciu swem jak złota
zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb
smokowi,/ Piękna jak w pełni
księżyc, świeci człowiekowi.
V. Jam sprawiła na niebie aby
wschodziła światłość nieustająca,
R. I jako mgła okryłam wszystką
ziemię.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie. Módlmy się. Święta
Maryja i t. d.

NA KOMPLETĘ.
Niech nas Syn Twój o Pani do siebie
nawróci/ a swoje zagniewanie niech
od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa itd. jak na
Prymie.
H y m n.
Witaj matko szlachetna w
panieńskiej czystości,/Gwiazdami
uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli
Aniołowie,/Po prawej ręce Króla
stoisz w złotogłowie.
O rodzicielko łaski, nadziejo
grzeszących,/O jasna gwiazdo
morska, o porcie tonących.
Bramo rajska, niemocnych zdrowie,
w twej obronie,/Niech Boga
oglądamy na górnym Syjonie.
V. Jako olej wylany o Maryj Imię
twoje,
R. Słudzy Twoi zakochali się bardzo
w Tobie.
V. Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie
przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryja i t. d.
Polecenie Godzinek.
Z pokłonem Panno święta ofiarujem
tobie,/ Te godzinki ku większej czci
twej i ozdobie:
Prosząc byś nas zbawienną drogą
prowadziła,/ A przy śmierci nam
słodką Opiekunką była.
ANTYFONA.
Tać to różdżka, w której ani
pierworodnej, ani uczynkowej winy
skaza nie postała.

V. W poczęciu swoiem Panno
niepokalanaś była,
R. Módl się za nami do Ojca,
któregoś Syna porodziła.
M ó d l m y s i ę.
Boże któryś przez niepokalane Panny
Maryi poczęcie, godne Synowi
twojemu mieszkanie zgotował:
prosimy cię; aby jakoś ją przez
śmierć tegoż Syna przejrzaną od
wszelakiej zmazy zachował, takeś
nam też za jej przyczyną
niepokalanemi przyjść do siebie
dozwolił. Przez tegoż Jezusa
Chrystusa, Pana naszego, który z
tobą żyje i króluje na wieki
wieków. R. Amen.

