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1. AKT SKURUCHY  

1.Panie, przebacz Nam! Ojcze, zapomnij Nam!  

Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy,  

Ojcze zapomnij nam.    

2.Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas!  

I w swej Ojcowskiej miłości, Ku naszej schyl się słabości 

 Ojcze przygarnij nas. 

2. APEL JASNOGÓRSKI 

1.Maryjo, Królowo Polski./   x2  

/Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie   

I czuwam na każdy czas./   x2   

2.Maryjo, jesteśmy młodzi./   x2 

/Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży 

Następne tysiąc lat./   x2 

3.Maryjo, Królowo nasza./   x2 

/Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, 

Uświęcaj każdego z nas./   x2 

3. CHWAŁA PANU I CZEŚĆ   

1. Chwała Panu i cześć Od wszystkich wiernych Mu sług  

/Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu   

I cześć oddajmy Mu./   x2    

2. Panie, błogosław nam 

Gdy trwamy tam gdzie Twój dom 

/Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię 

Ty, Panie błogosław nam./   x2 

4. DZISIAJ TU,  JUTRO TAM 

1. Zapytałem raz Jezusa, czy nienawiść w sercu ma  

Dla ludzkości co skazała go na krzyż?    

O miłości lepiej mów, nie mam czasu bywaj zdrów,  

Tyle jeszcze do zrobienia muszę iść.     

Ref.: /Dzisiaj tu, jutro tam, Każda radość krótko trwa.   

Dobrze z sobą było nam, Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam./   x2 

2. Kiedy Adam raj opuszczał z jednym jabłkiem w dłoni 

swej, 

Zapytałem Go, co dalej będzie z Nim? 

Będę orał, sadził, siał, o Kaina będę dbał, 

Teraz całkiem sam zostałem, muszę iść - tak jak Ty! 

5. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE 

1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.  

Jemu składam dziękczynienie, Chwałę z serca mego dam.  

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,    

Królem Wiecznym On, 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.  

6. JEDYNY PAN  

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, Wszystko co mam, oddaję Mu,  

On jedynym Panem jest,  Sh’ma Izrael!/  x2 

Ref.: //Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, Sh’ma Izrael! //x2 
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7. IDZIEMY RAZEM 

1. Idziemy razem, trzymamy się za ręce,  

Codziennie głębiej poznając Boży szlak.  

A kiedy miłość zakwitnie w sercach naszych,  

Jakże cudowny jest wtedy ten świat.   

Ref.: //Raz, dwa, trzy! Cały świat, Niech cały świat śpiewa z nami,                   

Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit.                    

Ja i ty Boga chwal dziękuj za życie za wszystko,                    

Ile masz w piersi tchu śpiewaj dziś z nami dziękując mu./x2/ x2          

2. Idziemy razem trzymamy się za ręce, jak wielu ludzi co dzień mija 

nas. 

 Nie widząc innych zapatrzeni w siebie, spójrzcie na bliźnich już 

najwyższy czas. 

3. Idziemy razem trzymamy się za ręce, codziennie głębiej poznając 

Boży szlak.  

A kiedy miłość zakwitła w sercach naszych, jakże miłością wypiękniał 

ten świat. 

8. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW 

1. /Tobie Chór Aniołów śpiewa nową pieśń, Chwała Barankowi!/   

//Alleluja!/   x3  Tobie Chwała i Cześć!//   x2  

   

2. /Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,  Z serca niech popłynie 

pieśń!/   x2 

//Alleluja!/   x3 Niech płynie pieśń!//   x2 

 

9. JAHWE MOIM OJCEM JEST 

1. Jahwe moim ojcem jest, On kocha mnie.   

Nie jestem już sam, On przy mnie jest. 

W moim sercu jest ciepła wiosna, żyje mój Bóg, 

Miłością jak deszcz zalewa mnie. 

Ref.: //Zmęczony w Twej chwale/   x2    

Objęty Twymi ramionami,    

Lecę jak ptak do niebios bram.   

Zdobyty w twej mocy/   x2 

Skruszony Twymi słowami, 

Płynę, jak liść Kocham Cię!//   x2 

10. 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  

11. AMEN (Jezus Panem) 

1./ /Amen – Amen./   Jezus moim Panem jest,  Jezus Panem.//   x2   

       Ref.: /On Swoja radość we mnie wlał   

       I serce moje sam otworzył, 

       Dlatego śpiewam, ze Jezus to Pan./   x2     
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12. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ 

1. Jezus swoją Matkę pozostawił, Byś w swym życiu miał do kogo iść. 

Ona swą opieką Cię otoczy, Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 

Ref.1: /Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się              

I pozostaw swoje troski Jej.     

Ona sercem swym matczynym nieustannie czeka,           

Abyś wyznał to co gnębi Cię./   x2               

2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, Nikt tak kochać nie potrafi też. 

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie, Jak Maryja - z resztą o tym 

wiesz.  

 Ref.2: /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./   x2 

3. Wielu ludzi tutaj przybywało, By odszukać w biegu życia sens. 

A Maryja zawsze to sprawiała, Że krzyż Pana łatwiej było nieść. 

13.   LAUDATO SI’ 

Ref.: Laudato Si’ o mi Signiore!/   x4    

1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś:  

Słońce na niebie, księżyc wśród nocy. 

Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,  

Żywioły wodne, ogień gorący. 

2. I siostra nasza, matka ziemia,  

Ta, co nas żywi i wychowuje, 

Słodkie owoce, kwiaty i zioła  

I szczyty górskie, i morskie głębie. 

3. Trzeba nam chwalić Ciebie, o Boże,  

Trzeba nam śpiewać Tobie, o Panie, 

Bo to jest sensem naszego życia,  

Niech ono całe życie będzie piosenką! 

14.   MIŁOŚĆ BOŻĄ W SERCU SWYM 

1. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,   

Tą miłością coraz bardziej kocham Cię.   

/W Tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał,   

Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam./   x2  

2. Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam, 

Sercem swoim tak gorąco służę Ci. 

/Bratu, siostrze chcę prawdę, wiarę Twoją dać, 

Bo wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam./   x2 

3. Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam, 

I jak dziecko bardzo pragnę cieszyć się. 

/Swego Ducha moc, dzisiaj Jezus daje nam, 

Bo dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam./   x2 

15.   NIE BÓJ SIĘ, BO JESTEM Z TOBĄ 

Ref.: //Nie bój się bo jestem z Tobą,/   x3  ...mówi Pan.//   x2 

Odkupiłem Cię, dałem Ci imię Swe, Moim jesteś więc już,  

Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł, Ogień nie strawi Cię  

/Nie, nie! Nie utoniesz! Nie, nie! Nie spłoniesz 

Bo ja, jestem z Tobą mówi Pan!/   x2 
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16.   KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA 

Ref.: /Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,  

Nie pozwól nam przespać poranka./   x2 

1. My którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo.    

Dajesz nam siebie w całości I jesteś taki rozrzutny.   

2. Mało, że do nas przyszedłeś, Co dzień dajesz nam siebie. 

Zostałeś z nami w Tym Chlebie, Który bierzemy do ręki. 

3. Dałeś nam siebie  za darmo, Twoja hojność zdumiewa. 

Naucz nas liczyć dni nasze,  Niech człowiek już nie umiera. 

4. Ty jesteś pełnią życia, Daj znam Twojego chleba. 

Daj znam 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. 

17.   ON I JA  

1. Jezus moim jest przyjacielem,  Moje życie jest w Nim radosne, 

 Wiem, że mnie kocha i nie opuści, Na Niego mogę liczyć zawsze. 

Ref.: /On i ja - On jest moim Bogiem,   

On i ja – każdemu odpowie,    

On i ja - On jest taki dobry,    

On i ja - świat jest z Nim cudowny./  x2   

2. Kiedy mi smutno i kiedy mi źle, Kiedy mnie trapią różne 

zmartwienia, 

Wtedy do Mego Zbawcy przychodzę, Bo On jest źródłem mego 

istnienia. 

18.   NIE LĘKAJCIE SIĘ 

Ref.: Nie lękajcie się, ja jestem z wami,   

Nie lękajcie się, ja jestem z wami, 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. Pomóż nam wytrwać przy Tobie, Być wiernym w wierze przez 

życia czas. 

Tylko w Tobie cała nasza nadzieja,  Miłosierdziem swoim uzdrawiaj 

nas. 

3. Przekażcie światu mój ogień, Pokoju i miłosierdzia. 

Nieście wszystkim orędzie nadziei, Moje światło niech świeci wśród 

was. 

19.   TAK PRAGNĘ WIELBIĆ CIĘ 

1. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój!   

Tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi   

Patrzeć w twoją twarz i rozpoznać łaskę Twą   

Tak pragnę wielbić Cię     

Ref.: /Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń.   

Ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć.   

A ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść./   x2  
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20.   OCZYSZCZENIE 

1. Patrzysz na mnie takim wzrokiem,  Że z tego wszystkiego, aż płakać 

mi się chce. 

Patrzysz na mnie takim wzrokiem, Że bezczelnie proszę o jeszcze. 

 Ref.: W Twoim spojrzeniu słońca, W Twoim tchnieniu wiatru, 

 W Twojej tęsknocie deszczu, czuję miłość Twoją Panie.  

 W moim smutku i radości, W moim zwątpieniu i pewności, 

 Czuję, czuję miłość Twoją Jahwe.    

2. Patrzysz na mnie z taką wiarą, Z jaką nigdy nikt nie odważył 

spojrzeć się.  

Patrzysz na mnie choć nie mogę, Odwzajemnić spojrzenia Twego, bo 

boję się chociaż wiem, że… 

3. Panie co oznacza, to czym mnie doświadczasz, Twoje spojrzenie 

jest dla mnie oczyszczeniem.  

Zapraszam Cię Panie, do swojego życia, Złap mnie Panie za rękę i 

porwij w otchłań swojej miłości. 

21.   POWIERZ SIĘ MATCE 

1. Jeśli masz, chwile smutne w Twym życiu - Powierz się 

Matce. 

Kiedy rozpacz rozpiera Twe serce - Ofiaruj się Jej. 

Ref.: Matce, która pod krzyżem stała Matce, która się z Synem żegnała 

Ona uczyć Cię będzie pokory, Cierpienie znieść Ci pomoże. //x2  

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 zagości znów trwoga - ofiaruj się Jej. 

22.  PRZYJDŻCIE, RADOŚCNIE PRZYJDZCIE 

//Przyjdźcie, radośnie,/   x3 wielbijmy Go!//  x2   

//Przyjdźcie radujmy się,/   x3 wielbijmy Go!//   x2 

Bracia! Bracia wstańcie! (siostry, ludzie, wszyscy) 

Wywyższajmy Jego imię./   x4    

Dzisiaj tu! Dzisiaj tu! Z radosnym sercem.     

//HAVA NAGILA./   x3 VE’NISIM’ CHAH!/ /  x2 

//HAVAN’RAN NANA./   x3 V’NISM’CHAH!//   x2 

URU, URU ACHIM! 

URU ACHIM BELEV SAMEACH./   x4 

URU ACHIM! URU ACHIM! BELEV SAMEACH. 

23.  POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE 

1.Pozwól mi przyjść do Ciebie, Takim zwyczajnym jakim jestem. 

 Pozwól mi przyjść do Ciebie Jednym łaskawym Twoim gestem. 

2. Ty jesteś Mario taka czysta, Jak łza grzesznika, gdy żałuje. 

Ty jesteś Mario taka dobra, To moje ludzkie serce czuje. 

3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, Tak jak przed matką dziecko 

staje. 

Więc się ośmielam paść przed Tobą I całą prawdę Ci wyznaje. 

4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, Uczysz miłować, uczysz 

wiary. 

Patrzysz łaskawym na mnie sercem, Uczysz ufności i ofiary. 

5. Zanim odejdę od stóp Twoich, Pozwól że skończę na 

pytaniu. 

Które dotyczy mego życia, Co znaczy trwać w ofiarowaniu? 
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24.   POWIEDZIAŁEŚ PANIE 

1. Powiedziałeś Panie: ”Dosyć lęku”,  Powiedziałeś: „Kochaj, w tym 

jest sens”. 

Pokazałeś dziwny świat miłości, W którym teraz ponad wszystko 

wierzyć chcę.   

Ref.: /Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności   

W której kochać chcemy wszystkich tak jak On   

Chcemy żyć w prawdzie, wierze i miłości   

Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom./   x2   

2. Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo, W białą szatę stroisz cały 

świat. 

Po ogrodach leżą kopy śniegu, To nie zima anioł zgubił pióra swe. 

3. I nadziei dałeś cale morze, Tej nadziei, która każe iść. 

Zbłękitniałe oczy Twej miłości, Dają duszy wielką radość - kochać 

chcę! 

25.   RUSZAJ, RUSZAJ 

Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam  

Gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan.   

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,    

Gdzie ziemia obiecana jest.    

1. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego,  

/Bo wierzył,/ x3  że, będzie taki czas i usłyszy.    

2. Już czekasz tyle lat, by raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, 

/Bo wierzysz,/   x3  że Będzie taki czas i usłyszysz. 

3. I tracisz życia sens. Masz dość świata, ludzi, samego siebie 

/I uwierz,/   x3  że Będzie taki czas i usłyszysz 

4. Więc szukaj Boga wciąż. Niech On będzie szansą dla Ciebie wielką 

/I uwierz,/   x3 że Będzie taki czas i usłyszysz 

26. SZEDŁEM KIEDYŚ 

1. Szedłem kiedyś ścieżyną przez las    

Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas 

W czasie tej wędrówki Pan powiedział mi że 

Bardzo, bardzo mocno kocha mnie (i Ciebie)/   x2 

2.  Nie wiem, co to załamanie, Nie wiem co to troska, 

/Bo nade mną zawsze czuwa Maryja, Matka Boska./   x2 

3.  Jednego mamy Ojca i jedną Matkę,  Jedno niebo czeka na nas, 

/Cieszmy się, więc wszyscy swoją miłością, Bo każdy z nas to brat i 

siostra./   x2 

27.   SKAŁĄ I ZBAWIENIEM 

1. Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus, Nade mną Jego miłość lśni /x3 

Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan . 

2. Jedna tylko droga do pokoju - przez Zbawcy krew i krzyża moc. /x3 

On chroni, prowadzi mnie sam 

3. Kocham Go więc z każdym dniem - Chcę w Jego słowie coraz 

bardziej trwać /x3  On Tobie swą miłość chce dać 

28.   Z RADOŚCIĄ OD CIEBIE 

Z radością od Ciebie Przychodzę, by wielbić Cię. 

Dziękując Ci Jezu Że nie jestem sam./   x2      

/Wdzięcznym sercem mym uwielbiam Cię  Nic nie zamknie moich 

ust. 

Całym życiem mym chcę wielbić Cię Każdą chwilą każdym dniem./   

x2 
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29.   TY TYLKO MNIE POPROWADŹ 

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! 

30.   TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI 

1. Ty wskazałeś drogę do miłości Ty, Panie     

Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem  Ty, Panie   

Ref.1: Tylko Ty jeden wiesz, Co w mym sercu dzieje 

się  

Tylko Ty, Panie tylko Ty      

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich Ty, Panie 

 I dlatego jesteś mi tak bliski Ty, Panie  

Ref.2: U Twych stóp cały świat, Bo Ty wiesz co czeka nas 

Tylko Ty, Panie tylko Ty  

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy Ty Panie 

Choć mym oczom jesteś niewidoczny Ty, Panie 

31.   WSPANIAŁĄ MATKĄ 

1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie Biegną po pomoc w trosce i 

trudzie, Bo Ty, bo Ty, pomagasz Nam  

I patrzysz na nas czułym spojrzeniem Pragniesz pomagać swoim 

ramieniem, Bo Ty, bo Ty, bo Ty  

wciąż kochasz Nas 

Ref.: Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie Serce otwierasz dla 

bliźniego dla mnie Jesteś nam prawdą, drogą do Syna 

Za wszystkie troski i Twoje starania Chcemy Cię darzyć pełnią 

zaufania 

Dzięki Ci za to, że jesteś Matką 

2. Czarna Madonno, z Tobą idziemy, na Jasną Górę pielgrzymujemy 

Bo Ty, bo Ty, tam czekasz nas 

Uświęcaj młodzież, uświęć rodziny, weź w swą opiekę polskie 

dzieciny Bo Ty, bo Ty, bo Ty ostoją nam. 

  Ref.: Tyle lat już kochasz 

3. O Mario, Matko my przychodzimy, o wstawiennictwo Ciebie 

prosimy, Bo Tyś, bo Tyś, ostoją nam 

Ty nam podajesz pomocną rękę, z życia usuwasz grzechu udrękę, bo 

Ty, bo Ty, bo Ty ratunkiem nam 

  Ref.: Tyle lat już kochasz 

4. Idziemy Matko drogą pielgrzymki, Tobie dajemy nasze wysiłki Bo 

Tyś, bo Tyś, bo Tyś opieką nam 

Ty zaś o Matko proś Syna Swego, wstaw się za nami Matko do Niego 

By On, by On, by On wysłuchał nas.  

 

 



9 | S t r o n a  

 

32.   MÓJ JEZU MÓJ ZBAWCO 

1. Mój Jezu, mój Zbawco któż jest tak wielki jak Ty?   

Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.  

Mój Panie, Obrońco, źródło mych natchnień i sił, 

Niech cały świat, wszystko co jest zawsze wielbi Imię Twe. 

Ref.: Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim!  

Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.  

Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, Gdy przemówi Stwórca Ziem.  

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,  

Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być.  

Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?     

33.   MARYJO, MATKO MOJEGO WEZWANIA 

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 wypełnić.  

Amen, amen, amen!/   x2 

34.   BĘDZIEMY TAŃCZYĆ 

1. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, Będziemy klaskać w dłonie 

swe, 

Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, Spotkamy się w Nowym 

Jeruzalem. 

Ref.: Nadejdzie dzień w którym wszystko spełni się, Co dawno już 

objawił Bóg. 

Więc mocno trwaj nigdy nie poddawaj się, Nie poddawaj się!  

2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, Będziemy klaskać w dłonie 

swe, 

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas, Przed Ojcem swym przed 

Adonai. 

35.   MOI RZYJACIELE (Kiedy was nie ma) 

1. 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/  x3 Bądźcie zawsze ze mną.  

Moi przyjaciele/ x2  Z wami wiem, że wszystko mogę, Że 

wystarczy tylko chcieć. 

2. Jak mam wyśpiewać jak mam dziękować jak wytłumaczyć, że bez 

was mnie nie ma  

Przywołać do was swoją wdzięczność i miłość moją w modlitwę 

zamieniam  

Milion aniołów narysuję i wszystkie na raz pościągam z nieba 

Dom na wzgórzu wybuduję i zagram dla was kiedy trzeba 
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36.   SZUKAM CIĘ PANIE O WSCHODZIE 

Ref.: Szukam Cię Panie o wschodzie   

Wzywam gdy noc się przybliża   

Pragnienie moje to Ty     

Jak ziemia bez wody moja dusza usycha   

1. Nie zatrzymam się chce znaleźć Ciebie   

Zawsze będę śpiewał o Twojej chwale     

Jesteś moim Bogiem moim schronieniem    

Boże mój obrońco ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł   

2. Nie zatrzymam się chce znaleźć Ciebie 

Będę opowiadał o Twoich dziełach 

Jesteś moim Bogiem, jedynym Dobrym 

Żadna ciemna noc nie może już mnie pochłonąć 

37.   DZIŚ JEST CZAS 

1. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę. W tej świątyni, którą my 

jesteśmy sami. 

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go, Jego chwała wnet 

wypełni miejsce to! 

Ref.: Chwała cześć, chwalimy Go!/   x4 

2. Bóg przebywa w Chwale Swego ludu. On pragnie, aby wzywać 

Jego Imię. 

Więc otwórz serce Swe i zacznij wielbić Go, Jego Chwała wnet 

wypełni miejsce to! 

38.   ŚPIEWAJMY PANU, NASZEMU ŚPIEWAJMY 

1. Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy! Zatańczmy Królowi, z 

radością zatańczmy!  

Bo On jest Królem całej naszej ziemi, Bo On jest Pasterzem naszych 

serc./   x2 

Ref.: /Przychodzi Bóg z radością w nasze serca;    

Przychodzi Bóg w naszym śpiewie;    

Zaklaszczmy Mu, zasiada na swym tronie.  

Uwielbiajmy Go./   x2  

39.   W TWOJE RĘCE O MATKO 

Ty jesteś zawsze wierna Ucz nas ufać do końca 

Temu, który nam pierwszy zaufał - Wstawiaj się za nami u Syna. 

Ref.: W Twoje ręce o Matko, Składamy dar Naszego zawierzenia Panu. 

40.   JEZUS JEST PANEM 

1. /Jezus jest Panem, Życiem moim i zmartwychwstaniem, 

Więc gram, śpiewam, raduję się Niech Ojciec usłyszy mnie./   x2       

2. /Jezus jest Panem, Życiem naszym i zmartwychwstaniem,      

Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz  Niech Ojciec usłyszy nas./   x2               

41.   ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ CZEŚĆ 

/Świętemu Bogu oddaj cześć, Dziękczynną z serca śpiewaj 

pieśń 

Jezusa Syna swego Bóg darował nam./  x2      

Ref.: /W Nim słaby mocnym staje się,  

Biedny niechaj wyzna, że                     

Bogatym jest, Gdyż wszystko dał nam Bóg./   x2     
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42.   WZYWAM CIĘ, DUCHU PRZYJDŹ 

1. Wzywam Cię, Duchu przyjdź, Czekam wciąż, byś dotknął nas. 

Wołam Cię, Panie przyjdź,  Jezu Zbawco do dzieci Twych.  

 Ref.: /Jak spragniona  ziemia rosy Dusza ma.   

 Tylko Ty możesz wypełnić Serca głód, Serca głód./   x2 

2. Głębio mórz, potęgo gór, Boże mój, nie mogę bez Twej miłości żyć, 

Nie chcę bez Ciebie żyć. 

43.   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. 

44.  SKAŁĄ I ZBAWIENIEM 

Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus; Skałą i Zbawieniem jest Mój Pan; 

Skałą i Zbawieniem jest Baranek; On mi nowe życie dał!  

Ref.: /Jezus wyciągnął do mnie dłoń, Jezus darował życie mi, 

Jezus z mych grzechów obmył mnie swą krwią,  Najdroższą krwią. / x2 

 

 

 

45.   ZAŚPIEWAJCIE PANU PIEŚŃ NOWĄ  

Ref.: /Zaśpiewajcie Panu pieśń nową,  

Bo sam wielkich cudów dokonał.  

Przyniosła mu pewne zwycięstwo   

Jego prawica i święte ramię./   x2   

1. Oznajmił Pan swoje zwycięstwo, Wyjawił Swą sprawiedliwość w 

oczach narodów.   

Wspomniał na Swą łaskawość i wierność, Ujrzały wszystkie krańce 

ziemi Jego zwycięstwo.  

2. Wykrzykuj Panu cała ziemio, weselcie się, radujcie, śpiewajcie. 

Chwalcie Pana przy wtórze liry, przy wtórze liry i głosem pieśni. 

3. Niech zagrzmi morze i co je napełnia i okrąg świata, jego 

mieszkańcy. 

Rzeki niechaj klaszczą w dłonie, a góry niech z radością śpiewają 

46. JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS 

1. Ja wierzę, że to Jezus, Wierzę, że On Synem Boga jest, 

On zmarł i powstał, aby żyć, I za cenę śmierci życie dał. 

Ref.: Wierzę, że jest tu teraz - On tu teraz jest, Stoi pośród nas!  

Ma moc nas teraz uzdrawiać - uzdrowienia moc, Ma przebaczenia dar. 

2. Ja wierzę Tobie, Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest, 

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać. 

Ref.: Wierzę, że tutaj jesteś – Ty jesteś tu, Stoisz pośród nas! 

Masz moc nas teraz uzdrawiać - uzdrowienia moc, Masz przebaczenia 

dar. 
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47.   W TWOICH OCZACH NIEBO 

1. Poprowadź mnie daleko stąd, Chcę słyszeć Twój głos. 

Zatrzymaj czas, zatrzymaj nas Chwyć moją dłoń... 

I pozwól mi choć jeden raz Spojrzenie Twe skraść 

Ref.: W Twoich Oczach niebo W Twoich rękach jest mój dom... 

 (W Twoich oczach, w Twoich rękach)   

2. Twój Każdy szept jak ciepły deszcz Rozjaśnia mą twarz. 

Unosi mnie, zabiera strach, Znów życie mam. 

Twa mocna dłoń mym domem jest, Odpocząć w niej Chcę!!! 

48.   PIOSENECZKA 

1. Weź do ręki swą gitarę Wydaj z siebie dźwięków parę   

Proste chwyty, proste słowa, Proste Bogu się podoba. ( to Maryi się 

podoba)   

To na cześć i chwałę nieba, Anioł jako żywy śpiewa.  

Ref.: Hej, na na na, hej, na na na   

To dla Ciebie dobry Boże (dobra Matko) Pioseneczka ta  

2. Jedni grają dla oklasków I dla innych ziemi blasków  

My na chwałę nieba gramy, I najwięcej z tego mamy. To na cześć i 

chwałę nieba… 

3. Dałeś nam się cieszyć Boże (Dałaś nam się cieszyć Matko)  

Z tobą smutno być nie może ( wszystko idzie gładko) 

Powiedz jak dziękować mamy Tobie gramy i śpiewamy. To na cześć i 

chwałę nieba… 

49.   PUK, PUK, PUK 

1. Stoję Panie u Twych drzwi, Czekam aż otworzysz mi, 

 Ty uczyłeś jak mam żyć, Ja mądrzejsza chciałam być.   

Ciemno jest, boję się, Nie chcę tego, nie, nie, nie,    

Teraz wiem, zrobiłam źle, Panie błagam, ratuj mnie.   

Ref.: /Puk, puk, puk - oto ja!  

Zagubiona  owca Twa.    

Puk, puk, puk - czy to Ty?    

Jezu  proszę otwórz mi./   x2    

2. Całe życie uczysz nas, ta nauka idzie w las. 

Chciałam dobrze, wyszło źle, jak tu nie załamać się. 

Stoję Panie u Twych drzwi, czekam, aż otworzysz mi. 

Teraz wiem, to był błąd, Panie błagam, weź mnie stąd. 

50.   ZATAŃCZMY W RYTMIE ŁASKI 

Miłosierdzie Twoje Panie, jest jak życiodajny deszcz  

W Miłosierdziu Swoim Panie dotknąć nas chcesz   

Miłosierdzie Twoje Panie większe niż grzech  

Nie pokona go, nie zniszczy sama śmierć   

Ref.: Zatańczmy w rytmie łaski!/   x2 

Łaska Twoja Panie jest wielkim darem!/   x2 

51.   TWÓJ BLASK 

1. Twój blask przeniknął mnie, Odrodził radość mą.  

Jak deszcz wylała sie Cudowna łaska Twa    

Ref.: /Smutek mój obróciłeś w taniec, Moje łzy obróciłeś w śmiech./   

x2  

2. Twa dłoń podniosła mnie - Na skale stoję Twej  

Więc pieśń zaśpiewam Ci, Ogłoszę wszystkim, że… 
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52.     MÓJ JEZUS 

Ref.: /Mój Jezus Królem Królów jest.   

Mój Jezus władać będzie wciąż.           

Królestwo Jego wiecznie trwa, 

On zbawił duszę mą  

I teraz we mnie mieszka już./   x2 

1. On dał mi całkiem nowe życie,   Uczynił mnie dzieckiem światłości. 

 Dziedzictwem swym obdarzył mnie, Bo umiłował mnie mój Ojciec 

Bóg. 

2. On wziął na siebie moje winy, On wyrwał mnie z królestwa 

ciemności. 

Choroby wszystkie wziął na siebie I już nie muszę się niczego bać. 

53.   EMMANUEL - BÓG JEST ZAWSZE MIĘDZY NAMI 

Bóg jest zawsze między nami Bóg jest zawsze blisko nas  

On zna wszystkie moje rany Przed Nim się nie schowam 

        Bóg jest zawsze blisko przy nas Możesz do Niego przyjść 

        Chce ujrzeć to co skrywasz  Nie musisz bać się już  

Ref.: /Emmanuel, jest pośród nas          

Emmanuel, dotyka nas       

Emmanuel, nie mamy sił   

Emmanuel, Ty musisz przyjść./   x2    

54.   ALLELUJA, CHWALCIE PANA 

1.Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram. Chwalcie Go! na 

niebiosach, pośród gwiazd.  

Chwalcie Go! za wielkie dzieła Jego rąk, Chwalcie Go! bo króluje 

pośród nas. 

  Ref.: Wszystko, co żyje niech sławi Go, Alleluja!/  x2 

2.Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go! Chwalcie Go na 

cytrze i na harfie! 

Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem! Dźwięczcie struny, niech 

zaśpiewa flet! 

3.Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana!  

Na cymbałach brzmiących chwalcie Go! 

55.   POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ 

Ref.: /Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu./   x2  

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, Racz wysłuchać Panie prośby 

mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, Usłysz modły i błagania. 

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie, Któż przed gniewem Twym 

ostoi się, Lecz ufamy, że przebaczysz winy, Byśmy kornie Ci służyli. 

3. Całą ufność mą pokładam w Panu, Dusza moja ufa Jego 

słowu, Tęskniej czeka dusza moja Pana, Niż jutrzenki nocne 

straże. 

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże, Niechaj Pana czeka Boży lud, 

Bo u Pana znajdzie zmiłowanie I obfite odkupienie. 

56.   NA ZAWSZE BÓG JEST WIERNY 

1. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu Jego miłość przetrwa wiecznie 

On dobry jest, on Panem mym  Jego miłość przetrwa wiecznie 

 Wznieś głos, wznieś głos./   x2  

Ref.: /Na zawsze Bóg jest wierny Na zawsze dobry jest  

Na zawsze Bóg jest z nami, Na zawsze!/   x2                               

2. Od rana aż po nocy kres Jego miłość przetrwa wiecznie            

Opieką swą otacza nas Jego miłość przetrwa wiecznie            

Wznieś głos, wznieś głos./   x2    
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57.  TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA 

1. 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, jestem na kolanach    

Jestem tu, by wyznać to mój Bóg 

Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały          

Ponad wszystko cenny dla mnie jest.          

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki, Jaśnieje w niebie Twój tron. 

Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, By rajem stał się mój 

dom. 

          I niczym nie odpłacę się 

 Za miłość Twą i za Twój Krzyż 

58.  PLASTIKOWA BIEDRONKO 

1. Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem Wielkim tirem zajechałaś  

Ja się w Tobie zakochałem Lecz Ty na mnie nie spojrzałaś . 

  Ref.: Plastikowa Biedronko Ty moja kochana 

  Zostań moją żonką Błagam Cię na kolanach.    

2. Gdy Cię drugi raz ujrzałem Na sklepowej półce stałaś 

Ja się w Tobie zakochałem Lecz Ty na mnie nie spojrzałaś 

3. Ja Ci miłość swą wyznałem Ty z Szympansem mnie 

zdradziłaś 

Ja Ci wtedy pokazałem Jaka jest Pingwina siła 

4. Do biedronki przyszedł żuk W okieneczko puk puk puk 

A biedronka cicho krząka Spadaj żuczku, ja mam bąka 

5. Kiedy wreszcie nas kupili I do domu nas zawieźli 

To Ty na mnie spoglądałaś I się we mnie zakochałaś 

6. To już koniec tej piosenki Mój Ty widzu ukochany 

Jeśli Ci się spodobała To zaśpiewaj razem z nami 

59.   BĘDĘ ŚPIEWAŁ CI 

/Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń. Z aniołami tak będę śpiewał 

Ci./  x2  

/Święty,/ 3x  jest Pan, zastępów Pan (zastępów Pan)./  x2   

Cała ziemia jest pełna jego chwały./  x4 

60.   AŻ SPONAD MÓRZ I SZCZYTÓW GÓR  

Aż sponad mórz i szczytów gór, Twa miłość spływa na mnie w dół  

A ja otwieram serce me, Niech miłość Twa uwolni mnie,   

Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, Do Ciebie wznoszę ręce me, 

Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie. 

Ref.: /O miłości Twej zawsze śpiewać, 

Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać./   x2 

61.   NIE ODDAM CIĘ ZA NIC NA ŚWIECIE 

1. Uwielbiam Cię Jezu, Twa chwała niech na ustach mych Wiecznie 

trwa.   

Uwielbiam Cię Jezu, Twa miłość niechaj w sercu mym Zawsze trwa. 

Ja pragnę Cię widzieć, Twej obecności szukać chcę Cały czas. 

  Ja pragnę Cię słyszeć, Jak mówisz do mnie z dnia na dzień Kocham 

Cię.   

  Ref.: /Jezu uwielbiam Cię, Jezu wywyższam Cię  

Nie oddam Cię, Za nic na świecie o nie!/    x2 
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62.   MY JESTEŚMY RAZEM     

1. Dziękuję Ci Boże za miłość co przyszła I za to że Serca nam 

porusza. 

Miły mój, choć teraz smutek bierze górę My jesteśmy razem, czy to 

nie jest cudem? 

Ref.:/ I dzień smutkiem się zasnuwa  Przed nadejściem nocy  

A noc przecież szybko mija, By dać miejsce dniowi. /x2 

     2. Dziękuje Ci Boże, Że łzy nas nie dzielą I za to że Naszą są 

nadzieją       Miły mój choć teraz Noc zapada krótka  Brzask się w 

niej ukrywa I jutrzenka słodka 

3. Dziękuje Ci Boże za wszystkie przemiany I za to że Jesteś między 

nami Miły mój choć teraz Smutek bierze górę My jesteśmy razem Czy 

to nie jest cudem?! 

63.   BOGU WYŚPIEWAM 

1. Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie, Bogu wyśpiewam wdzięczności 

psalm.  Jahwe mi zagra, na strunach światła I głos popłynie pod nieba 

dach. 

Ref.1: /Myślisz, że cisza moim domem jest,  

Mówisz, że nie znam muzyki. 

Zobacz dla Pana dzisiaj śpiewam psalm, 

Mój głos płynie do gwiazd, płynie./   x2 …do gwiazd.  

2. Bogu wyśpiewam, Bogu na niebie, Bogu wyśpiewam, wdzięczności 

psalm. W dłoniach zaniosę radość, cierpienie, W gestach zaklęte słowa 

uwolnię. 

Ref.2: Słuchaj jak ręce moje wielbią dziś,  

Jahwe, Boga muzyki.  

Cisza przemienia się w modlitwy cud,  

Mój głos płynie do gwiazd, płynie./   x2 …do gwiazd. 

64.  WIEM PANIE MÓJ 

1. Tak jakoś dziwnie jest na świecie, Czasami nie wiem, gdzie jest 

sens.  

Ktoś pytał mnie, czy wiem co znaczy nadzieja, Czy taki wyraz jeszcze 

jest? 

Ref.: /Wiem Panie mój, że bardzo kochasz mnie, 

Ja chcę być Twój i grać Tobie reggae./   x2     Panie mój.  

2. Też w życiu różne mam marzenia, Tak chciałbym jakieś szczęście 

mieć. 

Ludzie o sobie myślą wciąż do znudzenia, Ja chciałbym z Tobą 

czegoś chcieć. 

3. Pozwól mi Panie tak uwierzyć, Że będzie w sercu wiecznie maj  

Pozwól mi życie swoje tak mocno przeżyć, Że kiedyś tam już 

tylko raj. 

65.   WY JESTEŚCIE NA ZIEMI 

1. Wy jesteście na ziemi światłem mym /x2 

Ref .: /Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas   

I chwalili Ojca, który w niebie jest./   x2 

2.My jesteśmy na ziemi światłem Twym./    x2 

 3. Matko, pomóż na ziemi światłem być./    x2 

66.   WZNIEŚMY RĘCE DO BOGA 

1. /Wznieśmy ręce do Boga I błogosławmy Mu  

Błogosławmy mu!/   x2 

A On sam, a On sam, Przyniesie radość nam!   

Ref.: Aleleleleleleleluja!/  x4 
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67.  ZAPADA ZMROK JUŻ ŚWIAT UKOŁYSANY 

1. Zapada zmrok, już świat ukołysany, Znów jeden dzień odfrunął nam 

jak ptak.   

Panience swej piosenkę na dobranoc Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę 

dnia.  

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, Opieka Twa rozproszy nocy 

mrok. 

Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom, Panienko, daj szczęśliwą, 

dobrą noc. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Zasypia świat piosenką kołysany, odpłynął dzień, by jutro wrócić 

znów. 

Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, Piastunko moich 

najpiękniejszych snów. 

68.   ON CZEKA NA NAS 

Ref.: On czeka na nas w każdej chwili dnia I w każdej porze nocy czeka 

na nas Pan,  

Więc idźmy razem, nie zwlekając dłużej  Kiedy czeka, czeka na nas 

Pan.  

1. //Podaj mi swą dobrą dłoń./  x2 Byśmy mogli iść do Pana razem.//   

x2 

2. //Wybacz mi humory złe./  x2 Niechaj Jezus widzi, że kochamy 

się.//   x2 

3. //Naucz mnie modlitwy swej./  x2 Byśmy mogli iść do Pana razem.//   

x2 

69.   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./   x2 

2.Zabierz smutki przywróć radość, Gdy osłabniemy pomóż wstać. 

Byśmy innym nieść pomogli, Ciężar Krzyża przez ten świat. 

3.Poprzez piachy, ostów kolce, Z nami chodź do nieba bram. 

Po pustyniach zabłąkanym, Wody swojej zechciej dać. 

4. Swą miłością opromieniaj, Każdy krok nasz, każdy dzień. 

W ludziach pozwól dojrzeć Ciebie, Nienawiści usuń cień. 

70.   OFIARUJE PANIE CI 

1.  Ofiaruje Panie Ci cały mój świat całe moje życie. 

 Ofiaruje to co mam, więcej, o Panie, dać nie umiem.   

Ref.: Weź o Panie duszę mą, Weź o Panie serce me,   

Weź o Panie wszystko to co mam,  Przecież Panie, ja kocham Cię.  

71.   OFIARUJE CI MOJĄ NOC I MÓJ DZIEŃ 

1. Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień, Moją pracę i mój sen, 

 Wszystko co drogie mi, Panie ofiaruję Ci. 

Ref.: /Bo dla ciebie ja żyję Moim Królem jesteś Ty,  

To co mam wszystko ofiaruje Ci./   x2 
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72.   WIERZĘ, ŻE DROGA KTÓRĄ IDĘ 

1. Znów chronię się pod skrzydeł Twoich cień, Zbłądziłem, lecz znów 

odnalazłeś mnie. 

Tak wiele jest dróg, które wiodą ku Tobie. Dlaczego wciąż tak łatwo 

gubię się? 

Zwiąż mnie tak, bym nie mógł wyrwać się, proszę Panie byś 

Rozświetlał mrok i prowadził mnie! 

Ref.: Wierzę, że droga którą idę, Jest Panie jedną z Twoich dróg. 

Zamykam oczy, żeby widzieć Otwieram serce na Twój cud. 

Do Ciebie wołam w trudną chwilę, Ufam Ci kiedy ziemia drży,         

Za to, że zawsze jesteś przy mnie, Chcę podziękować Panie Ci.         

2. Znasz każdą myśl, każdą moją twarz, Widzisz każdy mój grzech, 

każdy wiary brak. 

Widzisz także więc serce, w którym jest miłość, Tobie daję je, chcę za 

Tobą iść. 

Zwiąż mnie tak, by świat nie porwał mnie! Proszę Panie, byś 

Wybaczał mi i prowadził mnie. 

73.   KOPYTO ZA KOPYTEM 

1. Kopyto za kopytem, Stara  Baśka  ciągnie brykę. 

 A na bryce siedzę ja,  Melodyjkę sobie gram. (para, rarara, ram!) 

Ref.: O jak dobrze mi - jak dobrze./   x3  

Że nie muszę dzisiaj pieszo iść, pieszo iść, pieszo iść.  

2. Kopyto za kopytem, Wiatr popycha starą brykę. 

I choć głos ochrypły ma, Razem ze mną śpiewa tak: (para, rarara, 

ram!) 

3. Kopyto za kopytem, Krzywe koło chwieje bryką. 

W kłębach kurzu bryka ta, Melodyjkę sobie gra: (para, rarara, ram!)  

74.   O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA (Miłosierdzie Boże) 

O piękności niestworzona, Kto Ciebie rozpoznał  Teraz nic i innego 

pokochać nie może. 

Czuję, że tonę w Nim, Jako jedno ziarenko piasku w bezdennym 

oceanie. 

Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła 

Miłością ku Tobie. 

Miłosierdzie Boże./   x3  

75.   POKŁOŃMY SIĘ PRZED PANEM 

La laj, laj, laj la, la laj, laj, laj!  

La laj, laj, laj la, la laj, laj, laj! 

Laj, laj, laj laj,laj! 

1. Jak Dawid kiedyś przed Bogiem był, Będę tańczył ze wszystkich sił, 

Przed Panem Bogiem mym. 

Jak Miriam grała na bębnie swym, Będę klaskać ze wszystkich sił, 

Przed Panem Bogiem mym. 

Ref.: Pokłońmy się przed Panem, Oddajmy Jemu cześć, 

Wielbijmy Imię Jego, Śpiewajmy Panu pieśń!    La laj, laj, laj… 

2.Jak Judejczycy przed bitwą swą, Zawierzmy Panu i chwalmy Go, 

Pobity będzie wróg. 

Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, Oddajmy Panu chwałę i cześć, A 

wróg ucieknie wnet. 
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76. CO MAM ROBIĆ 

1.Wyruszamy dziarskim krokiem - prawa lewa hop z podskokiem, 

Bo do Matki my idziemy, Częstochowę ujrzeć chcemy. 

Bo z parafii Miłosierdzia idzie niezła kawaleria, 

Z  LSO idą lektorzy do pomocy zawsze skorzy. 

  Ref.: Co mam robić? Co mam robić? Żeby prostą radość zdobyć?/   x2  

                //Łał, łał, łał, /cziki, cziki cziki czik…/   x3   //   x2    

2. Na noclegi podążamy, ze zmęczeniem wygrywamy, 

Kilometry nam nie straszne, buty wcale nie są ciasne. 

Wyruszamy znów o świecie, by z innymi wraz na szczycie, 

Oddać pokłon Matce Bożej, każdy jak najlepiej może. 

 3. Porządkowi chodzą w koło, myślą, że będzie wesoło, 

A pan Janek Magnuszewski jest z lizakiem niebezpieczny. 

U muzycznych ciągłe zmiany, wokalistki nowe  mamy, 

Oni przerwy nie uznają, ciągle grają i śpiewają. 

4. A medyczni już od rana kleją plastry na kolana   

Agę, Krysię i Elwirę, Gosię woła ktoś co chwilę.  

Czasem bardzo piszczy tuba, a to Groszka nowa chluba 

Często grzebie w tych kabelkach i z złym wzrokiem na nas zerka. 

5. Patrząc na księdza Andrzeja budzi się we mnie nadzieja, 

Kapelusza nie zdejmuje cały dzień w nim maszeruje.  

A ksiądz Zdzisław to sercanin, a więc sercem całym z nami, 

Mnóstwo nauk nam wygłasza, taka misjonarza praca. 

6. U zielonych jest wesoło, grupa klaszcze w rytm wesoło, 

Krzyż nadaje tempo z przodu i obsuwę mamy znowu. 

Na postoje się spóźniamy kierownika tym wkurzamy, 

Lecz my się go nie boimy, swoim tempem iść musimy. 

 7. I Łękawa chodzi z nami, bo nie mogą chodzić sami, 

Oni grupy nie stworzyli, więc się do nas przyłączyli 

Adoracje i czuwania w naszej grupie bez wahania 

Angażują się w Odnowie fajne panie i panowie  

8. No a w czwartek powrócimy, w Bełchatowie się wyśpimy, 

Najpierw kościół zaliczymy, menueta zatańczymy. 

Z rodzinami usiądziemy i im wszystko opowiemy, 

Żeby wspólnie w przyszłym roku, mogli nam dotrzymać kroku.  

77.  KAŻDY DZIEŃ UPEWNIA MNIE 

1. Każdy dzień upewnia mnie, Pan w miłości wierny jest. 

Któżby inny mógł jak On, Przebaczać co dzień?  

Boże wiem jak ranię Cię, Często słabnę, gubię sens. 

Jednak ty podnosisz mnie, I nadzieję dajesz mi. 

Ref.: Nikt nie odbierze mi tego co mam w Tobie./   x2  

 Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mam w 

Tobie./  x2 

78.   NAJPIĘKNIEJSZA Z KOBIET  

1. Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie, Uczy nas miłować, 

życie w Bogu schować 

Najłaskawsza Pani modli się za nami Byśmy wypełnili to, co mówi 

Pan.   

Ref.: /Kochana Maryjo, Prześliczna Lilijo Naucz nas 

wypełniać to, co mówi Pan.    

Tyś to wypełniła, mocno w Bogu żyła I my, dzieci Twoje, 

chcemy tak, jak Ty./   x2  
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79.   NASZ BÓG 

Ref1.: /Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, Króluje nad nami.  

 Dziś z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej./   x2 

1.Kiedy Bóg zaczyna działać to naprawdę nie są żarty - Nasz Pan 

Wielkim Bogiem jest! 

 Jego kroki są jak grom, błyskawice w Jego ręku - Nasz Pan Wielkim 

Bogiem jest! 

Bóg wcale nie żartował, kiedy zamknął bramy Raju, Nie na darmo 

przelał Swoją krew. 

On powróci na pewno, więc lepiej uwierz w to - Nasz Pan 

Wielkim Bogiem jest! 

Ref.2. /Nasz Pan potężnym Bogiem jest,Jego Chwała na wieki trwa. 

 On Królem świata jest, Wszechmogący Pan!/   x2 

2. On stworzył Niebo bezgwiezdne pośród nocy - Nasz Pan Wielkim 

Bogiem jest! 

Rozkazał i stała się jasność i dzień - Nasz Pan Wielkim Bogiem jest! 

Sąd i gniew zesłał ludowi Sodomy, Na krzyżu wolność nam dał.  

Nie zapomnij o tym, co Jemu zawdzięczasz - Nasz Pan Wielkim 

Bogiem jest! 

80.   MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO 

Może daleko jesteś od niego, Może zgubiłeś ścieżki jego ślad 

Może w samotna 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.../   x4 

 

81.   POWOŁANI PRZEZ SŁOWO JEZUSA 

1.Powołani przez słowo Jezusa, Spośród świata wybrani na świadków.    

Przyjmujemy zadanie i łaskę Czynić uczniów ze wszystkich narodów.  

2.Odrodzeni przez ogień i wodę, W mocy Ducha wezwani do prawdy.   

Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, Nowych uczniów tworzymy 

przez wiarę.  

 Ref.: /Tyś nas Mistrzu powołał i posłał do ludzi 

 Spójrz jak rosną zastępy i duch twój się budzi./   x2      

3.Powołani przez słowo Jezusa,  Spośród świata wybrani na świadków.   

Przyjmujemy zadanie i łaskę  Czynić uczniów ze wszystkich narodów. 

4.W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, Uczniem Pana i drogą dla 

uczniów.    Jak latorośl w winnym krzewie,  By być drzewem 

dojrzałym i siewem.    

CODA:  Ja i Ty, Ty i ja – uczniowie Pana!/   x4   

82.   O, MATKO Z CZĘSTOCHOWSKIEGO WIZERUNKU 

Ref.: /O, Matko z Częstochowskiego Wizerunku, Pani Jasnogórska, 

Jutrzenko Wolności,  

Źródło Światła i Życia dla nas, Bądź Matką, bądź Matką naszego 

zawierzenia./   x2    

1.Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć, W jedynym świetle, 

którym jest Jezus,  Aby moc Zmartwychwstałego była uzdrowieniem. 

2.Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek, Dotkniętych ogniem 

Bożego światła, 

Wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca. 

3.Pomóż nam, Matko, przyjąć całą prawdę I za Jezusem pójść drogą 

krzyża, 

By w ciemności nikt nie chodził, lecz miał światło życia. 
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83.   UWIELBIENIE- UWIELBIAM CIĘ 

1. Idąc dziś szukam Cię, nie odrzucaj Panie mnie, 

 Idąc dziś patrzę wstecz, Ty kochałeś zawsze mnie. 

Idąc tu widzę jak zmieniasz życie to nie żart, 

Idąc tu wiem już, że nie oszukasz nigdy mnie. 

Ref.: Uwielbiam Cię./   x4 

2. Jestem tu, proszę Cię, tato przytul mocno mnie, 

Jestem tu to nie sen, jesteś ze mną ja to wiem. 

Ty i Ja to nie gra, Ty oddałeś życie swe, 

Ty i Ja tak ma być, zmyłeś grzech mój - będę żyć. 

84. TWE  MIŁOSIERDZIE NIECH SPŁYWA 

/Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa,  Tak jak wiosenny, 

ciepły deszcz. 

Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa Na mnie - a, a, a, a, a!/   

x2 

Ref.: /Hej, ho, przyjmę Twoją łaskę, Hej, ho, miłosierdzie Twe 

Hej, ho, dziś przed Tobą tańczyć chce,  A, a, a, a, a!/   x2  

85.  WYKRZYKUJCIE BOGU 

Ref.: /Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,  Klaszczcie w dłonie i 

hymn śpiewajcie./   x2   

1. Pan najwyższy, straszliwy - Jest Królem całej ziemi! 

On poddaje nam narody - Jest Królem całej ziemi!                  

Ludy rzuca pod stopy - Jest Królem całej ziemi!                 

Bóg Abrahama!  

2. Wybrał dla nas dziedzictwo - Jest Królem całej ziemi! 

On nas bardzo miłuje - Jest Królem całej ziemi! 

Śpiewajcie Mu, śpiewajcie - Jest Królem całej ziemi! 

Bóg Abrahama! 

3. On zasiada na tronie - Jest Królem całej ziemi! 

Możni świata hołd Mu złożą - Jest Królem całej ziemi! 

Bo do Niego należą - Jest Królem całej ziemi! 

Bóg Abrahama! 

86.   BRAT ABRAHAM USŁYSZAŁ TWE SŁOWO 

1. Brat Abraham usłyszał Twe słowo i od razu uwierzył w nie,  

W obietnicę milionów gwiazd, które ludem Bożym stały się. 

Nigdy nie zostawiłeś Go, nawet w ten próby czas,  

Gdy posłuszny Twemu wezwaniu, na ofiarę swego Syna dał.  

Ref.: /Cały świat niechaj śpiewa Ci święta pieśń,   

Niech oddaje najwyższą cześć. Wielki jest nasz Pan!/   x2  

2.W Samuelu wołanie Twe, Panie z młodym sercem spotkało się. 

Padło na żyzna glebę miłości, tam wydało wielokrotny plon. 

Nigdy nie zostawiłeś go, On posłuszny Ci był. 

Każdy człowiek, gdy Tobie zaufa wie, że nigdy nie zawiedzie się. 

3.Kiedy nadszedł właściwy czas łaski, Słowo Twe Ciałem 

stało się. 

Zamieszkało na Ziemi wśród ludzi, ogłaszając już królestwo 

Twe. 

Nigdy nie zostawiłeś nas, gdy za cenę Twej krwi, 

Cały Kościół z chórami aniołów wielką ucztę wyśpiewuje 

Ci. 

     CODA: Góry ustąpią i morza wypłyną lecz Słowo Twe żyje i trwa. 
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87.   STOJĘ DZIŚ 

Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam W podziwie dla Tego, który 

wszystko dał!  

Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, Ja chcę być jak Ty! 

88.   NIE MA INNEGO BOGA 

/Nie ma innego Boga, Który by był jak Bóg nasz./   x2   

Ref.: /Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego  Wielki jest Bóg, nasz 

Pan./   x2 

89.   MOJA DROGA JEST PROSTA 

1. Moja droga jest prosta Idąc nią w sercu radość mam,           

Bo wiem, że nie pomyliłem się.         

Moja droga jest pewna, Na jej końcu światłość jest,             

Która wciąż mi mówi Jak mam dalej iść.                              

Ref.: Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest./   x2       

(Ref.: Maryja, Maryja, Maryja moją Matką jest!   x2)       

2. I chociaż wciąż upadam, Chociaż gubię się, 

To jednak chce ciągle iść Moją drogą.                                    

Bo na niej jest prawda, Na niej pokój jest,                          

Na niej jest moje szczęście, Moja miłość.  

90.   PAN WYWYŻSZONY 

1. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Wśród chwał, 

uwielbiajmy Go Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, Oddajmy 

Jemu cześć!  

 Ref.: /Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa,  

 Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.  

 Pan wywyższony, nasz Król wywyższony  

 Wśród chwał!/   x2  

91.   NIE MA INNEGO JAK JEZUS 

Ref.: /Nie ma innego jak Jezus,  Nie ma innego jak On.  

Nie ma innego jak Jezus,  Nie ma innego jak On./   x2  

1. Zaglądam wszędzie - nie ma, nie ma; Szukam wszędzie - ale nie ma, 

nie ma. Krążę, krążę - nie ma, nie ma; Nie ma innego jak On!   

2. Szukam w googlach - nie ma, nie ma; Dzwonię, dzwonię - ale nie 

ma, nie ma; Czas mój trwonię - nie ma, nie ma; Nie ma innego jak On  

92.   ŚWIEĆ JEZU ŚWIEĆ 

1. Panie, światło miłości Twej świeci, Pośród wszelkiej ciemności 

świeci.   

Oświeć nas, Jezu, światłości świata, Wyzwól prawdę, którą przynosisz.  

Oświeć mnie, oświeć mnie.  

Ref.: Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię!  

Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż!   

Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe 

Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.   

2. Panie, wchodzę w Twą obecność, Cień ustąpił przed Twoim 

blaskiem. 

Dzięki krwi Twojej żyję w światłości, Badaj mnie, wypal, pochłoń 

ciemności. 

Oświeć mnie, oświeć mnie. 

3. Widzę Twoją królewską jasność, Która twarze nam rozjaśnia, 

Potem prowadzi od chwały do chwały, Życiem naszym o Tobie 

opowie. 

Oświeć mnie, oświeć mnie. 
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93.   ARMIA PANA SCHODZI Z NIEBIOS 

1. Armia Pana schodzi z niebios, aby grać, Chcemy rano wam 

nadzieję dzisiaj dać. 

Razem z Panem dziś radujmy wszyscy się, Przecież na tym świecie 

nie jest, aż tak źle. 

Tę wiadomość z nieba chcę przekazać Wam, Że pokochał wszystkich 

Jezus Chrystus Pan. 

Więc ku chwale Jego zaśpiewajmy pieśń, Bóg nas przysłał tutaj, aby 

pokój nieść. 

Na, na, na, na, na, na, naaa, ooooo… 

Na, na, na, na, na, na, naaa… 

Ref.: Gwardia Archanioła na ziemi trwa,  

Ku chwale Boga pieśni gra. 

Więc jeśli chcesz w anioły wierz, 

Więc jeśli chcesz w anioły wierz. 

2. W jedną armię wszyscy razem zbierzmy się, Zaśpiewajmy Panu 

najpiękniejszą pieśń. 

On jest alfą i omegą – stwórcą nas, Więc zaśpiewać Alleluja nadszedł 

czas. 

Pan nas przysłał tutaj, aby pokój nieść, Postarajmy wszyscy dzisiaj o 

to się. 

A więc armia niesie wam przesłanie to, Znieśmy całkowicie na tym 

świecie zło. 

 

94.   KRÓLESTWO BOŻE JAK ZIARNKO JEST 

 Ref.: /Królestwo Boże jak ziarnko jest, Gdy się je wsieje w ziemię.   

 Lecz wsiane wyrasta i staje się większe, Wypuszcza wielkie gałęzie./   

x2  

 1. Taką samą miarą jak wy mierzycie, odmierzą wam./   x2  

 Kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go tego 

co ma.  

 Taką samą miarą jak wy mierzycie, odmierzą wam.  

 2. Takim samym sądem jak wy sądzicie, osądzą was./   x2  

Kto widzi drzazgę w oku brata, a belki w swoim oku nie potrafi 

dostrzec.  

 Takim samym sądem jak wy sądzicie osądzą was. 

95.   ZAUFAŁEM PANU I JUŻ 

Zaufałem Panu i już i niczego nie muszę się lękać. 

Zaufałem Panu i już i niczego nie muszę się trwożyć. 

Ref.: /Wierzę Mu, bo On ma moc Przezwyciężyć w moim sercu zło.  

Wierzę Mu bo On ma właśnie taką moc./   x2  

96.   ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ 

1. Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat?  

(Zaufaj Panu już dziś)  

Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic? 

Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat? 

Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły? 

Ref.: /Zaufaj Panu już dziś! Zaufaj Panu już dziś!/   x2  

2. Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak? 

Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest? 

Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy? 

Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość? 

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść? 

Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się? 
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97.   ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY PAN 

/Święty, święty, święty, święty, święty Pan! 

 Święty, święty, święty, święty Bóg i Król!/   x2  

Otwieram serce swe, podnoszę ręce swe, 

 Królu wejdź i rozgość się./   x2 

98.   OJCZE CHWAŁA TOBIE 

1.Ojcze, chwała Tobie. Swe życie składam Tobie, Kocham 

Ciebie. 

2.Jezu, chwała Tobie…   3.Duchu, chwała Tobie… 

99.  LUD PIELGRZYMI 

Ref.: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi Prosi, byś był światłem,  

Byś, na drodze do Królestwa, Wzmacniał serca Twoim Ciałem. 

Zostań, zostań wśród nas, o Panie! 

1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą.  

Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną.  

Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,    

Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.  

2. Twoje wino niech jest napojem mocy, 

Kieruje zapał kroków w Twoje ślady. 

Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, 

Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, 

Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. 

Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, 

Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie. 

100.   SŁOWO ODWIECZNE 

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży./   x2  

Proszę Cię naucz mnie służyć Ci tak  

Jak tego jesteś godzien./   x2   

     Ref.: /Naucz nas dawać, a nie liczyć Walczyć, a na rany nie zważać   

 Pracować, a nie szukać spoczynku Ofiarować się./   x2 

101.   BĄDŹ KRÓLOWĄ MOICH CZYSTYCH MYŚLI 

1. Bądź Królową moich czystych myśli, 

Uchroń przed brudem me serce. 

 Nie pozwól kochać świata bez krzyża.    

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.  

Ref.: /Matko łaski pełna, pod swoją obronę nas weź,  

Aby wiara nasza miłą była Bogu./   x2   

Ojcu, Synowi, Duchowi./   x2   

2. Bądź Królową moich snów, nadziei, 

Uchroń przed fałszem mą duszę. 

Nie pozwól w pieniądz ją zamienić. 

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. 

3.  Bądź Królową moich dni i nocy, 

Uchroń przed zdradą me czyny. 

Nie pozwól w rozpacz je zamienić. 

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. 
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102.  PANIE MY TWOJE DZIECI 

Panie my Twoje dzieci Zebrane w imieniu Twym.  

Jedno serce i cel nas gromadzi, By wielbić Cię i śpiewać hymn:    

Że to Ty Panie jesteś fundamentem, Nie musimy się bać.  

Gdy nadejdą burze my będziemy trwać Bo Ty zbawiłeś nas./   x2  

103.    ANIELSKIE CHÓRY GŁOSZĄ DZIŚ 

1. Anielskie chóry głoszą dziś  Pan ucztę przygotował nam.                             

Niebiańskie bramy otwarte są, tam Jezus sam zaprasza nas.                           

Ref.: Śpiewaj, tańcz i błogosław Boga dziś, 

Bo w niebiańskiej światłości możesz żyć, 

Zajmij miejsce przy stole Króla chwał, 

Pan ucztę przygotował nam. 

Pan ucztę przygotował nam. 

2. Do stołu nas prowadzi, gdzie Pokój i radość daje nam, 

Ponownie cud uczynić chce, Bo woda winem staje się. 

3.Dziś serca głodnych pełne są. Niebiańskich potraw czują smak. 

Niebo i ziemia radują się, Pan swą dobrocią darzy nas. 

  SPÓJRZCIE ON ŻYJE 

Spójrzcie, On żyje. Pan zmartwychwstał, pokonał śmierć.  

Jezus złamał grzechu moc. Tak, On żyje, On pokonał śmierć. 

 

 

 

 

104.    TYŚ W WIECZERNIKU 

1. Tyś w wieczerniku Chlebem się stał, Tyś nam Krew Swoją dał. 

Ty chciałeś z nami jedno być, Jednego Ojca czcić. 

 Ref.: /Więc połącz wszystkich w jedno Ciało, Panie nasz! 

 Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz!/    x2 

2. Pożywać chcemy dziś Ciało Twe, krew Twoją chcemy pić, 

W miłości spalać serca swe, na wieki z Tobą żyć. 

105.   WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY 

1.Wszystkie nasze dzienne sprawy, Miej w opiece Boże prawy, 

A gdy będziem zasypiali, Niech Cię nawet sen nasz chwali. 

Oooo, Alleluja! 

2.Twoje oczy obrócone, Dzień i noc patrzą w tę stronę, 

Gdzie niedołężność człowieka, Twojego ratunku czeka. 

Oooo, Alleluja! 

3.Odwracaj nocne przygody, Od wszelakiej broń nas szkody, 

Miej nas zawsze w swojej pieczy, Stróżu i Sędzio człowieczy. 

Oooo, Alleluja! 

4.A gdy już niebo osiędziem, Tobie wspólnie śpiewać 

będziem, 

Boże w Trójcy niepojęty, Święty, na wiek wieków Święty. 

Oooo, Alleluja! 

5.O, Najświętsza Matko droga, Proś za nami w niebie Boga, 

Proś i czuwaj wciąż nad nami, Ze świętymi aniołami. 

Oooo, Alleluja! 

 6.A za dzień Ci dziękujemy, O szczęśliwą noc prosimy, 

Byś nas zawsze błogosławił. A po śmierci duszę zbawił. 
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106.  KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE 

1.Kiedy ranne wstają zorze Tobie ziemia, Tobie morze, 

Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki! Oooo, 

Alleluja! 

2.A człowiek, który bez miary Obsypany Twymi dary, Coś go 

stworzył i ocalił A czemuż by Cię nie chwalił? Oooo, Alleluja! 

3.Ledwie oczy przetrzeć zdołam, Wnet do mego Pana wołam, 

Do mego Boga na Niebie I szukam Go wkoło siebie. Oooo, Alleluja! 

4.Wielu snem śmierci upadli,Co się wczoraj spać pokładli, 

My się jeszcze obudzili,  Byśmy Cię, Boże, chwalili. Oooo, Alleluja! 

107.   DZISIAJ SPOJRZAŁ NA MNIE PAN 

 Ref.: /Dzisiaj spojrzał na mnie Pan  I ja też spojrzałem na Niego. 

 Dzisiaj spojrzał na mnie Pan, Powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!''/   x2  

1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w oczy I rzekł:  

,,zostaw wszystko teraz, już możesz pójść za mną'',  

  A on odszedł i zasmucił się.  

 2. W synagodze Pan nauczał wszystkich,  Ale ujrzał człowieka 

chorego. 

 Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy” 

 Czyż nie mogę czynić tego, co chcę? 

 3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić nic nie mogli I zaparł się Pana. 

Potem gorzko zapłakał I zobaczył oczy Pana pełne łez przebaczenia. 

 4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią Magdaleną I rzekł jej: 

,,Mario!'' 

 Ona rozpoznała swego Pana I z pewnością ucieszyła się! 

108.   JAK WIELKI JEST BÓG 

1.To On nasz Pan i Król, odziany w Majestat Swój Ziemio raduj się.  / 

x2 

Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło I drży na Jego głos.   /x2 

Ref.1: Jak wielki jest Bóg – śpiewaj ze mną: Wielki jest Bóg!  

 Wielki jest, wielki jest nasz Bóg. 

 2.On czas w Swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa Początkiem, 

końcem On.   /x2 

Jedyny w trójcy Bóg - Ojciec, Syn i Duch Barankiem jest i lwem.   /x2 

Ref.2: Na wieki godzien - jest przyjąć Chwałę, Moc i Cześć.  

 Ogłaszać chce jak wielki jest nasz Bóg 

109.  GŁOWA DO GÓRY 

1.Pokonaj własną słabość, pokonaj w sobie strach. 

Chodź z nami na pielgrzymkę, zabierz ze sobą płaszcz. 

Ubierz wygodne buty i zieloną chustę na głowę,  

Uśmiechaj się do ludzi, których mijasz po drodze. 

Ref.: /W sierpniu jest nasze wyjście, znajdź w sobie siłę i odwagę, 

Idziemy do Matki, podnieś w górę flagę. 

 W drodze nie jest nam straszny – chłodny dzień, wiatr, ani deszczowe 

chmury, Jezus zmartwychwstał dla Ciebie i dla mnie – głowa do góry!/ 

2.Choć czasem bywa trudno – wstań, nie poddawaj się. 

W drodze raz bywa dobrze, niekiedy bardzo źle. 

Nie daj się trudnym chwilom, a Boga znajdziesz wszędzie. 

  Uwierz w me słowa, mówię Ci, dobrze będzie! 
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110.   KAROLINA TWIST 

 1.Szesnaście lat, to wcale nie za mało, By silną być i wygrać wojnę 

całą,  

 Szesnaście lat, i nie mów, że się nie da, Zostawić świat i prosto iść do 

nieba.  

  Ref.: /Wielka-mała radę dała - Karolina, Karolina. 

  Jezusowi zaufała - Karolina, Karolina. 

Karolina, Karolina, Karolina, Karolina.   

 Karolina, Karolina, Karolina, Karolina./   x2   

 2.Szesnaście lat i serce pełne Boga  Zobaczył świat, co znaczy prosta 

droga 

 Szesnaście lat, to wcale nie za mało  By silną być i wygrać wojnę całą 

3.Bo chodzi o to, aby czyste ciało Z czystą duszą razem zaśpiewało Bo 

chodzi o to, aby dusz czysta Z ciałem czystym zatańczyła twista 

111.   WOJOWNICY PANA 

1.Wojownicy Pana - Nie zabijają. Oni walczą miłością - Duchową 

amunicją.  

  Ref: Tylko Jezus - On moim Panem jest./   x2 

2.Weź udział w trudach - I przeciwnościach. Jako dobry żołnierz - 

Jezusa Chrystusa. 

3.Twoja Wola Panie - Jest dla mnie rozkazem.  A Twoje święte słowa 

- Są słodsze od miodu 

 

 

112.   SKACZ, SKACZ NA CHWAŁĘ PANA 

Ref.: /Skacz, skacz na chwałę Pana! Klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy Go!  

Tańcz, tańcz z nami dla Niego, Jedyną radość daje On!/   x2   

1. Z całego serca zatańcz dla Niego, On swymi dziećmi nazywa nas. 

Oddaj Mu wszystko, On patrzy z Nieba, Ty wznieś wzrok ku górze i 

tańcz! 

2. Zostaw problemy, wesel się z Panem, Radosnym  śpiewem 

wychwalaj Go. 

On ci pomoże zwalczyć zmartwienia, Niebieskim twym Ojcem jest 

On. 

3. Nasza pielgrzymko, śpiewaj dla Pana, Bądź razem z nami, oddaj mu 

cześć. 

Głoś „Alleluja”, na całej ziemi, Gdzie szczęście tam dobrze nam jest. 

4. W grupie zielonej, tej z Miłosierdzia, Radość i szczęście ogarnia 

nas. 

Dzielmy się życiem, dzielmy się sobą, Oddajmy dziś Bogu nasz czas. 

113.   BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ OJCZE 

1. Błogosławiony bądź Ojcze, Bo w nieskończonej miłości 

Dałeś nam Syna Swojego I w mocy Ducha Świętego 

Przyjął On ciało z Maryi Przed dwoma tysiącami lat 

On stał się naszym Zbawieniem Wierny w miłości do końca 

I naszą drogą do Ciebie Ku nowej ziemi i niebu 

Gdzie w Twych otwartych ramionach Strudzony pielgrzym odpocznie 

Ref.: /Uwielbiony bądź Ojcze nasz Tobie Chwała, cześć! 

Przez Jezusa w Duchu Świętym Tobie Chwała, cześć! 
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\Jedyny Bóg, jedyny Pan, jedyny Król!  

Błogosławimy Święte Imię Twe I wywyższamy Cię./      

 2.Pomóż nam wrócić do Ciebie, - porzucić swe dawne drogi, 

 A radość pośród narodów - przez pojednanie zagości 

 I wzniesie się pieśń pokoju - pod niebem całego świata. 

 Daj, byśmy byli posłuszni - natchnieniom Twojego Ducha, 

 Karmieni Słowem Jezusa - naśladowali Go z wiarą, 

 Stojąc u stóp Jego krzyża - pili ze źródła Twojej łaski. 

  3.Mocą swojego Ducha, - wspomagaj Twój Święty Kościół, 

  Byśmy głosili Chrystusa - przez wszystkie dni swego życia 

  I podążali ku Tobie - do domu naszego Ojca. 

 Spraw, byśmy byli jednością, - by świat uwierzył w Jezusa, 

  Niech wszyscy ludzie odkryją, - że są Twoimi dziećmi, 

 Niech dla każdego człowieka - dzień każdy będzie źródłem 

łaski. 

114.   OJCZE NIEBIESKI 

1.Ojcze Niebieski który wszystko możesz, Zbaw nas ode złego.  

  

Uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, Wśród których przyszło nam 

żyć.  

Ref.: Nade wszystko /strzeż mego serca Strzeż mego serca, Panie!  

 Strzeż mego serca! O Panie, serca mego/   x2 strzeż. 

2.Wielbię Cię Panie, bo mnie wybawiłeś, Moc swą okazałeś.  

Życie me ocaliłeś, błogosławię Cię, Na zawsze chcę w Tobie 

trwać. 

115.   DROGA 

1. Czy słońce, czy deszcz – motyl, czy kleszcz. Upał, czy mróz – 

stresik, czy luz.  Czy stromo, czy płasko – szynka, czy tabasco. Apel, 

czy koronka – chrabąszcz, czy biedronka.  Czy chce się, czy nie – 

dobrze, czy źle. Gorzko, czy miód – łatwo, czy trud. 

 Ref.: Ja idę, idę - nie stanę, nie zawrócę, drogi nigdy nie porzucę 

Ja idę, idę - nie spojrzę się za siebie, idę prosto meta w niebie. Ja idę, 

ja idę!   

2.Czy woda, czy piach – spoko, czy strach. Cukier, czy sól – uśmiech, 

czy ból. 

Czy ciemno, czy jasno – luźno, czy ciasno. Fajnie, czy nudno – 

trafiłeś, czy pudło. Czy chce się, czy nie – dobrze, czy źle. Gorzko, czy 

miód – łatwo, czy trud. 

3.Czy Natka, czy Ewa – milczy, czy śpiewa. Stopka, czy Groszek – 

olej, czy proszek. Czy piątek, czy świątek – koniec, czy początek 

.Kiełbasa, czy dżem – maseczka, czy krem. Czy chce się, czy nie – 

dobrze, czy źle. Gorzko, czy miód – łatwo, czy trud. 

116.  JEST DROGA, KTÓRA WIEDZIE NAS – COUNTRY 

1. Jest droga , która wiedzie nas, alleluja! 

Do celu, gdzie się kończy czas, alleluja! 

U boku Twego kroczyć chcę, alleluja!   

I wołam: Boże, prowadź mnie, alleluja!   

 Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja./   x2  

2. I chociaż przyjdzie iść przez mrok, alleluja! 

Twą miłość wspiera każdy krok, alleluja! 

A światło, które w dali lśni, alleluja! 

O Twej miłości mówi mi, alleluja! 
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117.  WIELBIJ, WIELBIJ GO 

1.Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą. Wielbij, wielbij Go, wielbij 

cały dzień.  

Ref.: /Bowiem Pan jest godzien,   

Godzien przyjąć chwały pieśń./   x2  

  2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.  

  Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił. 

 3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.  

 Wielbij, wielbij Go, Imię Pan głoś. 

 .MARYJO WSKAZUJĄCA DROGĘ 

1./Maryjo wskazująca drogę do Syna nas prowadź.  

Wstawiaj się za nami u Ducha Świętego./   x2  

Abyśmy dochowali wierności,  

Abyśmy objawili w naszym życiu, Tego, który jest   

Ref.: /Tego, który jest Drogą, Tego, który jest Prawdą, 

Tego, który jest Życiem, Tego, który jest./   x2   

/Jezus jest Drogą, Jezus jest Prawdą, Jezus jest Życiem, Jezus Bogiem 

jest./    

118.   NADEJDZIE DZIEŃ 

Ref.: /Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, Cała ziemia śpiewa, śpiewa.  

Wielka radość na Syjonie,  Król zstępuje z nieba, z nieba./   x2 

  1.Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)/   x2 

  Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas! 

  Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień)/   x2 

  Uwielbi Go (uwielbi go) cały świat! 

 

119.   JEŚLI USTAMI 

Jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa,  

A w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go z martwych wskrzesił, 

Przez Jego śmierć na krzyżu będziesz zbawiony, A więc głoś: 

Ref.:  /Jezus Chrystus jest Panem (Panem jest) Jezus Chrystus jest 

Panem (Panem jest) 

Jezus Chrystus jest Panem Panem, Panem, Panem jest!/   x2  

120.   JEZU WYWYŻSZAMY CIĘ 

Jezu wywyższamy Cię Pragniemy miłości Twej, pragniemy Twej 

mocy. 

Panie, przyjdź dziś wzywamy Cię, Wznosimy swe ręce, nawiedź swój 

Kościół. 

Tak jak w Wieczerniku Ducha poślij nam, On nas nauczy prawdy i 

sercom Boży pokój da. 

Pragniemy widzieć Twoją moc, zwycięskie Królestwo Twe, 

Nieść płomień ze światłem Twego Imienia tam, gdzie ciemność jest. 

121.   GDY WPATRUJĘ SIĘ 

1.Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, Gdy rozmyślam nad miłością 

Twą.  Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.  

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

wielbić Cię./   x2 

2.Gdy dotykam sobą serca Twego, Gdy mą wolę składam u Twych 

stóp,  Kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.  
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122.    ON JEST MOIM ŻYCIEM 

1. /On jest moim życiem, On jest moją siłą  

On jest mą nadzieją, Jezus, mój Pan!/   x2  

 Ref.: Wielbić Cię chcę życiem mym Wielbić Cię chcę 

pieśnią mą 

 Ze wszystkich mych sił, uwielbiać Cię chcę  

               Moja nadzieja to Ty. 

123.   PANIE ZEŚLIJ DESZCZ ŁASKI TWEJ 

1.Mogę być jak sad w letni ciepły czas 

 Pełen twoich prawd, pełen nieba barw Wystarczy chęć! 

Owoce mogę dać i garściami je rwać 

Dzielić się, mnożyć je Wystarczy że: 

  Ref.: Będę błagał Ciebie Panie ześlij deszcz łaski Twej  

  Na spragnioną ziemię abym przyjął Cię 

2.Winnicą stwarzasz mnie, światło Twe niech przenika 

Nie pustynią, ciemną doliną Nie stanę się. 

Nadejdzie taki dzień, że w Twym deszczu zanurzę się 

Nie grzechem, a życiem Ja stanę się. 

  CODA: /Panie ześlij deszcz,  

  Niech przenika mnie./  x4  

124.   JAHWE ELOHEENU  

Ref.: Chwała Tobie Panie, chwała i cześć, Chcemy Ci wyśpiewać 

uwielbienia pieśń.  

 Amen Alleluja Adonai. Jahwe Eloheenu, El Shaddai.  

1. Chwalmy Go w świątyni – chwalmy Go!  

Chwalmy Go na niebie – chwalmy Go!  

Chwalmy Go za czyny – chwalmy Go!  

Chwalmy za potęgę – chwalmy Go!  

 2. Chwalmy Go na bębnie – chwalmy Go!  

 Chwalmy Go na strunach – chwalmy Go!  

 Chwalmy Go swym tańcem – chwalmy Go!  

 Niech wszystko co żyje – chwali Go! 

125.   CHWAŁA TOBIE PANIE  

1.Biali, czarni i mulaci, Latynosi i azjaci 

Eskimosi i Indianie - wszyscy chwalą Ciebie Panie! 

 Ref.: /Chwała Tobie Panie 

 Tak było, tak jest i tak zostanie./   x2 

2.Na Saharze i w Pekinie, w Buenos Aires i w Cieszynie 

W Nowym Jorku i w Bombaju - chwalą Ciebie w każdym kraju! 

 3.Wcześnie rano i o zmroku, o dowolnej porze roku 

 W poście albo w karnawale – nie ma dnia, gdy Cię nie 

chwalę! 

126.   CHWALIĆ CHCĘ MEGO PANA 

Ref.: /Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę,   

Jemu me serce śpiewa nową pieśń.  

Głosić chcę chwałę Boga najwyższego,   

On wlewa pokój w serce me./   x2   

1.Jemu chwała, chwała Bogu Ojcu, 

Chrystusowi chwała, cześć.   

W Duchu Świętym cześć i uwielbienie,    

Bogu w Trójcy chwała, cześć!  
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127. JAK WIELKA O PANIE ZACHODZI PRZEMIANA  

1. Jak wielka o Panie zachodzi przemiana,  

Gdy przed Twym obliczem uginam kolana.  

Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary,  

Pustynia ma w ogród zamienia się wiary. 

Ref.: /Klękamy, a wszystko ucicha dokoła,  

Wstajemy, a zorza otacza nam czoła./   x2 

2. Klękamy w słabości i pełni boleści, 

Wstajemy, by z mocą ogłaszać Twe wieści. 

Więc po co się sami i innych krzywdzimy 

I zamiast być mocni, się stale martwimy. 

3. Wzdychamy, że troski nas ciężar przygniata, 

Gdy mamy modlitwę, co w niebo ulata. 

Wracają moc, siła, odwaga i radość, 

Bo Ty naszym prośbom uczynić chcesz radość. 

128.   PANIE WIELBIĘ CIĘ 

/1.Pnie wielbię Cię i chcę z dnia na dzień 

Bliżej Ciebie być i dla Ciebie żyć,   

Panie wielbię Cię./   x2    

 /2.Chwalę Pana wciąż, On opoką mą, 

 On umacnia mnie, daje siłę swą, 

 Pan nadzieją mą./   x2 

129.  ABY UWIELBIĆ JEZUSA 

Aby uwielbić Jezusa./  x2  

Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego 

Ducha Świętego koniecznie potrzeba, 

By z Jezusem iść, z Jezusem iść. 

Wielbiąc Gooooooo, Wielbiąc Go!/   x2   

130.   EXODUS 

1. Gdzieś tam pośród burz pracuje lud I Pan dopomaga mu. 

 Wprowadza go do ziemi swej, pokonując wszelkie zło. 

Ref.: /Idą, ciągle idą, w skwarze, w trudzie, w deszczu   

Wierni słowu Boga wciąż.     

Idą utrudzeni, błogosławiąc Panu     

Za to, że już wolni są.      

Bóg ich doprowadzi tam, gdzie im obiecał   

Ziemię lepszą - ziemię swą.    

Wytrwać tylko trzeba, by nie stracić  

Ziemi tej, ziemi tej./   x2  

2. Dzisiaj znowu lud pośród burz 

Wciąż w niewoli grzechu trwa. 

I znów dobry Bóg wyprowadza go,  

By go zbawić mocą Swą. 

515. ŚWIĘTY JEST NASZ PAN 

Święty, święty, święty jest nasz Pan./   x2 

/Wywyższony i święty, i godzien czci,     

Nasze serca Jezu wielbią Cię. 

Wywyższony i święty, i godzien czci,         

Święty jest nasz Pan./   x2  
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131.  W TOBIE CAŁA NADZIEJA MA!  

Ref.: Aaa, Alleluja! W Tobie cała nadzieja ma! Alleluja! 

Alleluja! Tak, w Tobie nadzieja ma 

1.Kiedy duch mój omdlewa,  Serce zamiera, dusza pragnie Cię. 

Jak zeschła ziemia, ogrodu  ulewa. Prędko wysłuchaj mnie 

2.Twój dobry Duch mnie wyprowadzi, Po równej ziemi 

zaprowadzi mnie. 

Bo wiem, że ci, co we łzach sieją, Żąć będą w radości.  

3.Z głębokości wołam do Ciebie, Nakłoń Swe ucho, głośno błagam 

Cię.   

Bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Któż ostoi się?   

4.Gdybym szedł przez ciemną dolinę, Zła nie ulęknę, nie 

ulęknę się! 

Bo wiem, że Ty, choć jest ciemno, Zawsze jesteś ze mną! 

132.   TY PANIE POPROWADŹ MNIE 

/Ty, Panie, poprowadź mnie, ja chcę iść w Twoją stronę.  

Ty, Panie, poprowadź mnie, ja chcę iść do Ciebie. / x2 

Pójdź za mną - mówi Pan - za mną idź i dla mnie zacznij żyć. / x2 

133.  NIE BÓJ SIĘ UWIERZYĆ W CUD 

Ref.: /Nie bój się uwierzyć, uwierzyć w cud.   

Jezus jest przy Tobie, Jezus Twój Bóg./   x2    

1.Powiedz tylko ufam Tobie, w Twoim Słowie siła,  

Moc (Jezu ufam Tobie). Jesteś mą radością Panie,  

  Twe wezwanie wypełnić chcę.  

 

134.   PRZYSTĄPMY, CHWALMY GO 

1.Przystąpmy, chwalmy Go!   

Oto Syn Boży, miłości dar!    

On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!  

Wznosimy chwały pieśń,  

Jako ofiarę składamy Ci, 

Bo radość, której nie da nikt, Ty, Królu, dajesz nam! 

 Ref.: /Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,  

 Bo On Królem jest!    

 Pieśnią chwały uwielbiajmy Go!/   x2   

135.   ŚPIEWACY WYCHWALALI GO 

1. Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami  

Potężnym echem płynęła miła pieśń 

Wyciągnij swe ręce z całym zgromadzeniem swym. 

 Ref.: /Na, na, na, na, naj. Na, na, na, na, na, naj. 

 Na, na, na, na, na, naj. Na, na, na, na, na./   x2 

2. Wychwalać Cię będę Panie mój i królu. 

Wychwalać Ciebie Boga - Zbawiciela mego. 

Bo stałeś się dla mnie podporą w życiu mym. 

  3. Niech słońce i gwiazdy, i błękit nad nami, 

    Wychwala Twoje imię, śpiewa jemu pieśń. 

    Raduje się serce i dusza śpiewa pieśń. 
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