
1.CZCIJMY JEZUSA 
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /4x 
 
Powstał z martwych, powstał z martwych 
I On żyje, na wieki już 
Powstał z martwych, powstał z martwych 
Więc razem się radujmy,  
Świętując zmartwychwstania ten dzień 
 
2.KOCHAM CIĘ 
Kocham Cię, Panie kocham Cię 
Tyś jedynie moim Bogiem 
Panem moim jest /2x 
 
Zmieniłeś życie me 
Obmyłeś mnie swą krwią 
Dałeś mi pokój swój 
Nazwałeś dzieckiem swym 
Uwielbiam Panie Cię 
Wysławiam Imię Twe 
Wznoszę swe ręce wzwyż 
Tyś godzien chwały jest 
 
3.TWE MIŁOSIERDZIE 
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa 
Tak jak wiosenny, ciepły deszcz 
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa 
Na mnie 
 
Hej-o hej przyjmę Twoją łaskę 
Hej-o hej Miłosierdzie Twe 
Hej-o hej chcę przed Tobą tańczyć dziś 
 
4.CI, CO ZAUFALI PANU 
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły 
Otrzymują skrzydła jak orły 
Biegną bez zmęczenia 
 
5.ABSOLUTNIE NIC 
Absolutnie nic nie uda się nam bez Miłości /3x 
Absolutnie nic 
 
Miłość cierpliwa jest – absolutnie tak 
Miłość łaskawa jest – absolutnie tak 
Miłość nigdy nie zazdrości – absolutnie nie 
I nie jest bezwstydna – absolutnie nie 
 
6.NIE MA INNEGO BOGA 
Nie ma innego Boga  
Który by był jak Bóg nasz 
Wielki jest Pan  
Wspaniałe dzieła Jego 
Wielki jest Bóg nasz Pan 
 



7.PIELGRZYMEM JESTEM 
Pielgrzymem jestem 
Tylko tu przechodzę 
Podróżnym ubogim jestem 
Nic nie mam tu swojego 
Moim domem jest droga i cisza 
 
8.PAN JEST PASTERZEM MOIM 
Pan jest pasterzem moim 
Niczego mi nie braknie 
Na zielonych niwach pasie mnie 
Nad spokojne wody mnie prowadzi 
I duszę mą pokrzepia 
I wiedzie mnie ścieżkami 
Sprawiedliwości swojej 
 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną 
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną 
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają 
La laj la, la, la, la, la laj 
 
9.TĘSKNIĘ ZA TOBĄ PANIE 
Tęsknię za Tobą Panie 
Chcę zatańczyć miłość, ptaków śpiew 
Tyś największe me pragnienie        
Z Tobą mogę po bezkresach biec   
 
Kiedy mówisz do mnie Panie 
W Twoje oczy kiedy patrzę się 
Moje życie tańczy taniec 
Takie proste i radosne jest 
Laj la, la, laj, la, la, laj 
 
10.PSALM 23 
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę 
Zła nie ulęknę się 
W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie 
Wiedzie na łąki gdzie odpocząć chcę 
Drogę swą wskazuje mi /2x 
Pan jest pasterzem mym /2x 
 
11.MRÓWKO, WAŻKO, BIEDRONKO 
Mrówko ooo co nie urosłaś w czasie wieków 
Ćmo ooo od lampy do lampy 
Na przełaj i najprościej świetliku mrugający 
Nieznany i nieobcy 
 
Koniku polny, ważko nieważka 
Wesoło obojętna biedronko /2x 
Nad którą zamyśliłby się 
Nawet papież z policzkiem na ręku 
 
Człapie po świecie jak ciężki słoń 
W dal tuczy, że nic nie rozumiem 



Myślę jak uklęknąć 
I nie zadrzeć nosa do góry 
A życie nasze jednakowo niespokojne 
I malutkie 
 
Koniku polny, ważko nieważka 
Wesoło obojętna biedronko 
 
12.TOBIE CHÓR ANIOŁÓW 
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń 
Chwała Barankowi  
 
Alleluja, alleluja, alleluja chwała i cześć 
13.KRÓL JEZUS 
Jezus Chrystus, potężny Chrystus,  
On Panem moim jest 
 
Jezus Chrystus, potężny Chrystus, 
On bardzo kocha mnie 
 
Jezus Chrystus, potężny Chrystus, 
On w bracie, siostrze jest 
 
Jezus Chrystus, potężny Chrystus, 
Do Matki wiedzie nas 
 
Jezus Chrystus, potężny Chrystus, 
Z Nim każdy z nas iść chce 
 
14.CUDÓW KRAM 
Rozłożył płatki liść, ptak zaśpiewał 
Zalśniło słońce, rozpadał się deszcz 
Wiatr się zaplątał w tłoku gdzieś między drzewa 
Zatańczył mokry, to wszystko Bóg jest 
 
Gwiazdy lśnią, to nie tak, że jasno 
Woda wciąż płynie i bije o brzeg 
Ranki i wieczory budzą się i gasną 
Cisza i burza, to wszystko Bóg jest 
 
I nie mów mi, że przypadek, że wypadek 
To przecież właśnie nam darował ten cudów kram 
 
Spotkało się gdzieś dwoje dłoni 
Na jednej z wielu znalazły się dróg 
Gdzieś ktoś łzy smutku i radość ronił 
Zwykłe rzekł słowo, to wszystko Bóg jest 
 
Ktoś się uśmiechnął, ktoś podał rękę 
Pierwszy uczynił ktoś krok i gest 
Ktoś wiersz napisał, ułożył piosenkę 
Cicho przyklęknął, to wszystko Bóg jest 
 
15.ŚPIEWAM DLA PANA 



A ja od samego rana parara pararara ram 
Śpiewam dla mojego Pana     -\\- 
W lesie szumią drzewa 
Ptak nad głową śpiewa 
Kwiat rośnie wysoko 
Słońce puszcza oko 
 
16.KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA 
My, którzy wszystko liczymy 
Ciebie mamy za darmo 
Dajesz nam siebie w całości 
I jesteś taki rozrzutny 
 
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada 
Nie pozwól nam przespać poranka /2x 
 
Mało, że do nas przyszedłeś 
Co dzień dajesz nam Siebie 
Zostałeś z nami w tym Chlebie 
Który bierzemy do ręki 
 
Dałeś nam Siebie za darmo 
Twoja hojność zdumiewa 
Naucz nas liczyć dni nasze 
Niech człowiek już nie umiera Panie 
 
Ty jesteś Pełnią życia 
Daj nam Twojego Chleba 
Daj nam oddychać wiecznością 
Twój oddech ożywia i wspiera 
 
Przyjdź Panie przyjdź nareszcie 
Jak przyszedłeś już kiedyś 
A co dzień nowy wschód słońca 
Niech Ciebie nam zapowiada 
 
17.TAK CUDOWNA 
Jak niebo nad umierającym słońcem 
Jak zapach trawy drżących liści śpiew 
Jak chwile ukradzione nocy 
Chcę cię widzieć, chcę cię widzieć 
 
Tak rozespaną, gdy cię budzi mój dzwonek 
Tak rozpaloną, kiedy wszystko śpi 
Tak uśmiechniętą, gdy mi mówisz dosyć 
Chcę cię widzieć, chcę cię widzieć 
 
Niech ci grają aniołowie 
Niech ci śpiewają w noc i w dzień 
Tylko ciebie widzieć pragnę 
Chcę tego więcej z każdym dniem 
 
18.JAK DAWID 
Jak Dawid kiedy przed Bogiem był 



Będę tańczyć ze wszystkich sił 
Przed Panem, Królem mym 
Jak Miriam grała na bębnie swym 
Będę klaskać ze wszystkich sił 
Przed Panem, Królem mym 
 
Pokłońmy się przed Bogiem 
Oddajmy Jemu cześć 
Wielbijmy Imię Jezus 
Śpiewajmy Panu pieśń 
 
Laj, laj, laj, laj, la, la, laj, laj, laj 
 
19.MOJE WĘDROWANIE 
Moje wędrowanie, Panie mój 
Moje upadanie, Panie mój 
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, Panie nasz 
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, która przez Ojca jest dana 
 
20.MIASTO ŚWIĘTE 
Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem 
Zbuduj Ojcze nasz nowe Jeruzalem 
Zwołaj Panie narody swe 
Niechaj w jedno połączą się 
Zbuduj nowe Jeruzalem, nowe Jeruzalem 
 
21.CZY TY O TYM WIESZ 
Zimne ostrza cynizmu 
Miękki fotel konformizmu 
Stukot butów anarchizmu 
Czy to dla ciebie 
Samotności cztery kąty 
Brudny sztandar rewolty 
Horoskopów dziwne wolty 
Czy to dla ciebie 
 
Czy ty o tym wiesz, czy wiesz o tym, że 
Ktoś bardzo kocha cię 
Czeka na twój znak, wypatruje wciąż 



Nasz Ojciec w niebie 
 
Złośliwości ostra igła 
Weksle, kąta i liczydła 
Szydła co i tak z worka wyjdą 
Czy to dla ciebie 
Mroczne wiry zmysłów 
Na śmierć sto pomysłów 
Przy słowie: prawda cudzysłów 
Czy to dla ciebie 
 
22.BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ 
Niech cały świat błogosławi Pana 
I wody szum daje Mu cześć 
Błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami 
Skalistych gór potęga kłania się 
Aniołów chór błogosławi Pana  
I dzień i noc uwielbia Go 
I słońce też do Twoich stóp upada 
By opromienić Twój Tron jasnością swą 
 
Ref.: I moje serce też oddaje Tobie cześć 
Z radością błogosławię Cię 
I moje serce też oddaje Tobie cześć 
Uwielbiam święte Imię Twe 
 
Modlitwą mą błogosławię Pana 
A w sercu mym nucę tę pieśń 
Narody liczne idą do Ciebie Boże 
By w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres 
 
I cały lud modli się do Ciebie 
A miłość Twa uzdrawia nas 
Stajemy tu dzieci wolności Bożej 
By błogosławić Cię wciąż, po wieczny czas 
 
23.PSALM 33 (NIECH NAS OGARNIE) 
Śpiewajmy radośnie na cześć JAHWE 
Prawym przystoi pieśń chwały 
Śpiewajmy wszyscy pieśń nową 
Bo Jego Słowo jest prawem 
 
On miłuje prawo i sprawiedliwość 
Ziemia jest pełna łaskawości JAHWE 
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie /4x 
 
Przez Jego słowa powstały niebiosa 
Zastępy ich prze tchnienie ust Jego 
Niech cała ziemia boi się JAHWE 
Niech się Go boja mieszkańcy ziemi 
 
Bo sam przemówił a wszystko powstało 
On sam rozkazał a zaczęło istnieć 
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie /4x 



 
Błogosławiony lud sławiący JAHWE 
Naród, który On sobie wybrał 
On widzi wszystkich synów ludzkich 
Spogląda z miejsca gdzie przebywa 
 
On ukształtował każdemu z nich serce 
On zważa na wszystkie ich czyny 
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie /8x 
 
24.PIEŚŃ UWIELBIENIA 
Patrzysz na mnie Panie 
I znasz moje serce 
Dajesz mi swoje życie i bierzesz mnie na ręce 
 
Pieśń uwielbienia zaśpiewam Ci panie 
Gdy jesteś blisko tak dobrze mi jest Panie 
Wypełnij światłem moje małe serce 
Przyjmij moich pragnień roześmiany deszcz 
 
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne 
Oooo Panie, kochasz mnie po prostu  
jestem Twoim skarbem, Oooo Panie 
Wypełnij światłem moje małe serce 
Przyjmij moich pragnień roześmiany deszcz 
 
25.PANU CHWAŁA I CZEŚĆ 
Panu chwała i cześć głosimy chwałę i cześć 
Panu chwała i cześć potężnym Bogiem jest /4x 
 
Ty co mieszkasz na wyspach 
Ty co morza przemierzasz 
I ty mieszkańcu miasta 
Wznieś swój głos i zaśpiewaj 
 
Śpiewaj Panu pieśń nową 
Ogłoś chwałę po krańcach ziemi 
Niech każdy naród wyzna Jego cześć 
Tak aby każdy usłyszał 
 
Panu chwała i cześć... 
...potężnym Bogiem jest 
Wspaniałym Bogiem jest 
Jedynym Bogiem jest 
Prawdziwym Bogiem jest 
Łaskawym Bogiem jest 
Potężnym Bogiem jest 
 
26.CHWAŁA PANU ZA POLANĘ 
Na górze Twej świętej 
Na Twojej polanie 
Składamy Ci dzięki nasz Panie 
Tu miłość swą dajesz  
Od wielu już lat 



Stąd wciąż błogosławisz 
To jest nieba znak 
 
Chwalmy Go dziękujmy Mu 
Za Jego chwałę i moc /2x 
 
27.ON PRZYSZEDŁ BY CI POMÓC 
Mrok ogarnął całą ziemię na ulicy cisza 
Tylko twoje kroki słychać, twój płacz i jęk 
 
On przyszedł po to by ci pomóc 
Z upadku twego wyjść 
Byś nigdy więcej już nie błądził 
Byś znalazł drogę w życiu tym 
 
Jesteś przecież jeszcze młody wiele możesz zdziałać 
Tylko życie tracisz swoje w różny sposób 
 
On przyszedł po to... /2x 
 
Jesteś przecież jeszcze młody 
Wiele możesz zdziałać 
 
28.ZIEMIA 
Ziemia, którą mi dajesz 
Nie jest fikcją i bajką 
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa 
Wszystkie góry na drodze 
Muszą, muszą ustąpić 
Bo wiara góry przenosi a ja wierzę Tobie 
 
Będę tańczył przed Twym 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 
 
Większy, większy jest we mnie 
Ten, który mnie umacnia 
Żaden Goliat nie może z Nim równać się /2x 
 
29.ADONAI 
Spojrzenie Twe rozkoszy żar 
Przenikaj mnie, wytrwajmy tak 
Opromień mnie, zatańczyć chcę 
Porywaj wciąż, uwielbiam Cię 
 
Gdy łaskę dasz mogę tańczyć jak wiatr 
Gdy łaskę dasz mogę śpiewać i grać 
Gdy łaskę dasz mogę wielbić co dnia 
Twe cudne Imię Adonai 
 
30.BĄDŹ POZDROWIONY GOŚCIU NASZ 



Bądź pozdrowiony gościu nasz 
W radosne progi nasze wejdź  
My zapalimy zamiast lamp 
Szczęśliwe ognie naszych serc 
 
31.TWE ŚWIATŁO 
Twe światło jest na drodze mej  
Nic nie zgasi go 
Wiem nie zgubię się 
Bo we mnie jasno jest 
Świecisz Ty w każdej ciemności 
Blaskiem swym ogarniasz mnie 
 
32.PIEŚŃ O DOBRYM PASTERZU 
Po zielonych pastwiskach owieczki chodziły 
Dobry pasterz pilnuje aby nie zbłądziły 
Hej pasterzu hej owce Cię słuchają 
Gdzieżby tyle miały, co u Ciebie mają 
 
Hej pasterzu hej paś owieczki swe 
Ty najlepiej wiesz, co dla nas dobre jest 
 
Po zielonych pastwiskach owieczki hasały 
Dobry Pasterz pilnuje, aby się nie bały 
Hej pasterzu hej owce Cię słuchają 
Kogóż mają słuchać skoro Ciebie mają 
 
33.TAŃCEM CHWALMY GO 
Duchu Święty wlej w nas radość 
Byśmy Boga chwalili 
Byśmy grali i śpiewali 
Jak król Dawid tańczyli 
Wlej mądrość by nas nie zwiodła światowa pokusa 
Byśmy mogli mężnie kroczyć śladami Chrystusa/2x 
 
Tańcem chwalmy Go, tańcem chwalmy Go  
 
Synu dzięki za Twój wielki 
Wobec Ojca szacunek 
Żeś na krzyżu swoje życie 
Oddał za nasz ratunek 
Prowadź nas rózgą żelazną byśmy nie zbłądzili 
Ale radosnym tańczeniem Stwórcę wywyższyli /2x 
 
Chwała Tobie Boże Ojcze 
Za Twe hojne dary 
Bo nam dajesz wiele łaski 
I miłości bezmiary 
Chwała Tobie Boże Ojcze za to że żyjemy 
Toteż naszym skromnym tańcem bardzo dziękujemy /2x 
 
34.ICHTIS 
Z ciszy wieczności przemówiłeś Panie 
Stwarzając nas wszystkich na swój Boży obraz 



Przez wieki całe uczyłeś nas siebie 
I przemawiałeś jak Ojciec do dzieci 
 
Śpiewajmy ICHTIS to znaczy ryba 
To znaczy Chrystus zbawiciel świata 
Śpiewajmy ICHTIS to znaczy ryba 
To znaczy Chrystus Syn Boga żywego 
 
My jak przekorne dzieci rozbawione 
Chcieliśmy nie słyszeć ani nie rozumieć 
Stale wychodzisz nam na spotkanie 
Ty jesteś pierwszy my za Tobą Panie 
 
35.WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ 
Nie bój się wypłyń na głębię 
Jest przy tobie Chrystus 
 
36.OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
Ubogi na duchu jest błogosławiony 
Który dzisiaj płacze jest błogosławiony 
Cichy i pokorny jest błogosławiony 
Zawsze sprawiedliwy jest błogosławiony 
 
Błogo, błogo, błogo tak błogosławiony 
Nowo, nowo, nowo tak nowonarodzony 
Błogo, błogo, błogo tak błogosławiony 
Błogo, błogo, błogo tak znaczy szczęśliwy 
 
Kto przebacza i kocha jest błogosławiony 
Ten kto serce czyste ma jest błogosławiony 
Kto przynosi pokój mi jest błogosławiony 
Który cierpi za mnie dziś jest błogosławiony 
Błogo, błogo... 
 
Królestwo niebieskie należy do ciebie 
Będziesz pocieszony ty posiądziesz ziemie 
Będziesz nasycony każdy cię pokocha 
Zobaczysz Jezusa jesteś dzieckiem Boga 
 
Błogo, błogo... 
 
Cieszcie się, radujcie się 
Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle 
 
37.ALLELUJA I HOSANNA 
Kto się gniewa kto się złości czerwieni z zazdrości 
Wciąż ponury mówi bzdury smutny bez radości 
 
A wyleczyć się najprościej 
Śpiewać psalmy jak najgłośniej 
Alleluja i hosanna krzyczę już od rana 
 
Nic nie słucha ciągle pada popularna wada 
Milczy tylko kiedy śpi jest i na to rada 



 
Kto chce dużo kto chce więcej choć ma pełne ręce 
Jest lekarstwo jest nadzieja właśnie w tej piosence 
 
38.TWOJE ŚWIATŁO 
Uwaga, uwaga potrzebne światło /2x 
 
Twoje światło prowadzi mnie 
Noc jaśniejsza jest niż dzień /2x 
 
Noc jest czarna noc ponura 
Straszny nawet cień na murach 
Ciemny pokój jakieś strachy 
Coś wylazło z szafy 
Noc jest czarna noc ponura 
Straszny nawet cień na murach 
Czy się boisz pytam się 
Boże dziecko mówi NIE! 
 
Łatwo się potknąć i poobijać 
Czego nie widać trudno omijać 
Ruszam z miejsca w drogę niełatwą 
Potrzebne mi Twoje światło 
Łatwo się potknąć i poobijać 
Czego nie widać trudno omijać 
Czy się boisz pytam się 
Boże dziecko mówi NIE! 
 
39.WAKACJE CAŁY ROK 
Po co rośnie las, czemu szumi woda 
Po co słońce świeci dla kogo ta pogoda 
 
To dla mnie świeci słońce to dla mnie jest pogoda 
Bez Ciebie zawsze nuda a z Tobą jest przygoda 
 
Wakacje cały rok ruszajmy razem drogą 
Niech idą ci co chcą i ci co już nie mogą 
 
Po co rośnie las czemu szumi woda  
Po co słońce świeci dla kogo ta pogoda 
 
To dla mnie dla ciebie 
To dla mnie dla ciebie 
To wszystko za darmo od Boga 
 
40.CIESZĘ SIĘ 
Cieszę się Jezus zbawił mnie /3x 
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie 
 
Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie /3x 
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie 
 
Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie /3x 
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie 



 
Będę Go uwielbiać Jezus zbawił mnie /3x 
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie 
Chwała, chwała 
 
41.HOSANNA 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna, Hosanna 
Jak wyschnięta woda deszczu 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
Jak wędrowiec ciepła ognia 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
Jak samotny żeglarz lądu 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
Tak jak dziecko chce do domu tak pragniemy Cię 
 
O pewni tego, że słyszysz 
Zjednoczeni w modlitwie wznosimy głos 
Dziś przychodzimy w pokorze 
I z nadzieją stajemy u nieba bram 
 
Otwieramy nasze serca wyciągamy nasze dłonie 
I czekamy z utęsknieniem 
Otwórz Panie nasze dłonie udziel swoich błogosławieństw 
Niech spływają na nas tak jak deszcz 
 
Jesteś Panie źródłem życia 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
I mądrości doskonałej 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
Jesteś naszym odkupieniem 
Tak pragniemy Ciebie Panie 
Jesteś naszym wyzwoleniem 
 
42.JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ 
Ja w to nigdy nie uwierzę 
Że się coś z niczego bierze 
Że sam z siebie rośniesz kwiatku 
I że życie jest z przypadku 
To jest bardzo wielka ściema 
Kiedy mówią że Cię nie ma 
Nawet koło do traktora 
Potrzebuje konstruktora 
 
Jesteś, który Jesteś /2x 
 
Naukowe rewelacje 
Genetyczne spekulacje 
Nie chcę dożyć takiej chwili 
Gdy mnie z klonem ktoś pomyli 
 
Jesteś, który Jesteś /2x 
W drzewie i kamieniu 
W lodzie i płomieniu 



W każdym życia tchnieniu 
Jesteś, który Jesteś 
 
43.DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM 
Dzielmy się wiarą jak chlebem 
Dajmy świadectwo nadziei 
Bóg ofiarował nam siebie 
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić 
 
Chleba tego nie zabraknie 
Rozmnoży się podczas łamania 
Potrzeba tylko rąk naszych  
I gotowości łamania 
 
Nikt nie zapala lampy 
By potem ją schować pod korcem 
Skoro nas Bóg światłem natchnął 
Trzeba z tym światłem iść w drogę 
 
Odrzućmy zwątpienia i trwogę 
I choć świat się śmieje z proroków 
Musimy świadczyć odważnie 
W służbie ludziom i Bogu 
 
44.ŚPIEWAJMY WRAZ 
Śpiewajmy wraz aż zejdzie z góry Boża moc 
Śpiewajmy wraz aż zejdzie z góry Boża moc 
Niech serce twe, niech serce twe 
Nie lęka się, nie lęka się 
Śpiewajmy aż zejdzie z góry Boża moc 
 
2. ...że dzieckiem Bożym jestem ja 
3. ...że dobry Ojciec kocha nas 
4. ...że Jezus Chrystus Panem jest 
5. ...że Ducha swego dał nam Pan 
 
45.HEJ, HEJ BÓG TU JEST 
Hej, hej Bóg tu jest 
Miłosierny Pan, który kocha cię 
Hej, hej w Niego wierz 
On uchroni twoje życie przed złem 
Hej, hej złóż Mu cześć 
Bowiem Pan Bóg w sercach ludzi wszystkich jest 
Hej, hej pomódl się 
Wtedy sprawi On, że będzie O.K. 
 
Ty nas wybrałeś ludem swym 
Tak było wtedy, tak jest dziś 
Twój Syn pomiędzy nami żył  
I głosił Imię Twe jak nikt 
Co nam przekazać chcesz tym razem 
Abyśmy mogli na Twą cześć 
Dobrej Nowiny krocząc śladem wychwalali Cię 
 



46.OFIARUJĘ TOBIE 
Ofiaruję Tobie, Panie mój 
Całe życie me, cały jestem Twój aż na wieki 
Oto moje serce, przecież wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest 
 
Ty w ofierze Swojej, Panie mój 
Cały dajesz się, cały jesteś mój aż na wieki 
Oto moje serce, przecież wiesz 
Miłość Twoja niech umocni je. 
 
47.JEZUS JEST Z NAMI TU 
Jezus jest z nami tu /4x 
A Jego Moc działa dziś, by namaścić cię 
A Jego Moc działa dziś, by uzdrowić cię 
A Jego Moc działa dziś, aby zbawić cię 
Jezus jest z nami tu. 
 
48.TOBIE CHWAŁA 
Całuję Twoje dłonie, Panie 
Które łamią dla nas święty Chleb 
Dotykam Twego Serca, Jezu 
Którym Ty ukochałeś mnie 
Adoruję święty Krzyż Twój, Panie 
Na którym odkupiłeś mnie 
Cześć oddaję Twoim świętym Ranom 
W których uzdrowienie moje jest 
 
Tobie chwała Jezu, Królu naszych serc 
Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę 
Tobie chwała Jezu chwała i cześć /2x 
 
Uwielbiam Twoje Zmartwychwstanie 
W którym śmierć pokonana jest 
Oczekuję Twego Ducha, Panie 
Który łaską niech wypełni mnie 
Przemieniaj moje życie, Jezu 
I po drogach prawdy prowadź mnie 
Dziś z Maryją, Twoją Świętą Matką 
Magnificat wyśpiewać chcę 
 
49.ŚWIĘTY PŁOMIEŃ 
Duchu Święty, święty Boży Ogniu 
Przyjdź na ziemię i rozpal nas 
Duchu Święty, my wołamy Ciebie 
Tchnij Swój płomień i módl się w nas 
 
Święty płomień uświęca me imię 
Bym przyjął Twój Chrzest 
Zsyłasz ogień i łaską napełniasz  
Nas tak, jak sam chcesz 
 
Duchu Święty... 
 



Odnawiasz oblicze tej ziemi 
Przez Miłości dar 
Przychodzisz wyjaśniać nam Pisma 
I Chleb łamać nam 
 
50.W N M 
Można zgubić wiele rzeczy 
Buty z czubem i sztyblety ale to jeszcze nic 
Może zginąć ci Toyota, rolex ze szczerego złota 
Ale to jeszcze nic 
Mogą ukraść ci wiatrówkę 
W sensie strzelbę albo kurtkę 
To naprawdę jeszcze nic 
Może zginąć biżuteria i garnitur setka wełna 
Ale sprawdź czy jeszcze masz 
 
Wiarę, Nadzieję i Miłość /2x 
 
Mogą obciąć ci podwyżkę całą pensję oraz grzywkę 
Ale to jeszcze nic 
Mogą zająć, skonfiskować i zaocznie nie darować 
Ale to naprawdę jeszcze nic 
Mogą ukraść ci zastawę, w sensie auto lub do kawy 
To naprawdę jeszcze nic 
W różnych śliskich sytuacjach można stracić punkt oparcia, a więc sprawdź czy jeszcze masz 
 
Wiarę, Nadzieję i Miłość /2x 
Bo tam gdzie twój skarb tam jest serce twoje 
Wiara, Nadzieja i Miłość 
 
51.KIEDY DUSZA ŚPIEWA 
Kiedy dusza śpiewa, kiedy serce prosi 
Wtedy czuję, jak Duch Twój mnie unosi /4x 
 
Wsłuchany w kojącą ciszę blasku białych świec 
Czuję, że Jesteś blisko, Jesteś obok mnie 
W splecionych dłoniach schowałem cały świat 
Panie, Ty słuchasz nas 
 
Kiedy dusza... 
 
Za drzwiami pozostał gdzieś uparty hałas dnia 
Panie, Ty słuchasz nas 
 
52.PSALM 13 
Jak długo jeszcze będziesz zapominać mnie 
I Twe oblicze przede mną ciągle będziesz kryć /2x 
 
Spojrzyj na mnie odpowiedz Jahwe, Panie mój 
Oświeć me oczy by śmierć nie pogrążyła mnie /2x 
 
Baruch A - Adonai 
 
Aby mój wróg nie mówił: zwyciężyłem go 



Aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie /2x 
 
Baruch A-Adonai 
 
Ja zaufałem Twojej Miłości, Panie mój 
Twoim zbawieniem rozraduje się mój duch 
Zaśpiewam Jahwe, zaśpiewam Tobie, Panie mój 
Zaśpiewam Jahwe, rozraduje się mój duch 
 
O Panie mój chciej się zatrzymać 
O Panie mój nie obwiniaj mnie 
 
53.CICHY ZAPADA ZMROK 
Cichy zapada zmrok idzie już ciemna noc /2x 
Zostań, zostań wśród nas bo już ciemno i mgła 
Zostań, zostań wśród nas tak jak byłeś za dnia 
 
Panie nim w twardy sen wpadnę tak proszę Cię /2x 
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień 
Noc niech zniknie i cień niech przy Tobie trwa myśl 
W cichym mroku i mgle Panie mój wołam Cię /2x 
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni 
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych 
 
54.PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SERC 
Przyjdź, przyjdź światłości serc 
Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas 
Przyjdź i napełnij zdrojem swoich łask 
Przyjdź Duchu Święty przyjdź 
 
55.BARUCH HASZSZEM 
Baruch haszszem hammaszijah Jeszua 
Baruch haszszem Adonai /4x 
 
Wysławiaj  Imię Mesjasza – Jezusa 
Wysławiaj Imię Pana /4x 
 
56.ZA JAKĄ CENĘ 
Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą 
I uczę się pojmować ją 
Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła 
Choć wokół wyszydzano ją 
 
Za jaką cenę przyszło Ci  
Stać się człowiekiem z Ciała i Krwi 
Czułeś tak samo, czułeś jak my 
Kiedy Ci postawiono Krzyż 
Chciałeś zapłakać, nie było łez 
Wiedziałeś Ojciec opuścił Cię 
Zabrakło Piotra, który w ogień miał z Tobą iść 
 
Za winy ojców i nasze stałeś się Barabaszem 
Choć nigdy grzech nie splamił Cię 
Jak owca na rzeź prowadzona milczałeś  



gdy na ramionach, przyszło Ci dźwigać ciężar win 
 
Ciągle za mało było im 
Kiedy słyszeli bólu krzyk 
Nie pamiętali tego gdy 
Wołali: Królem bądź nam Ty 
Teraz zabrakło tych błogich chwil 
Jednak na twarzy uśmiech tkwił 
Na szczęście już męczarni Twoich nadchodzi kres 
 
57.MIŁUJĘ PANA MEGO 
Miłuję Pana mego (miłuję Pana mego) 
Który był, który jest i trwa na wieki /2x 
 
Oplotły mnie więzy śmierci 
Dosięgły mnie pęta Szeolu 
Ogarnął mnie strach i udręka 
Ale wezwałem imienia Pana 
O Panie ratuj moje życie (moje życie) 
 
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy 
Bóg nasz jest miłosierny 
Pan strzeże ludzi pełnych prostoty 
Byłem w ucisku a On mnie wybawił (mnie wybawił) 
 
Miłuję Pana mego (miłuję Pana mego) 
Który był, który jest i trwa na wieki /2x 
Na wieki 
 
58.UWIERZ MIŁOŚCI 
Uwierz Miłości, która szuka dziś ciebie 
Tęskni i szlocha i woła tym echem /2x 
  
Miłuję ciebie mój synu, córko moja 
Miłuję ciebie Bóg Ojciec dzisiaj woła 
Zbliż się me dziecko, nie stój tak z daleka 
Miłuję ciebie zbliż się już nie zwlekaj 
 
Ojciec dał Syna ukochanego 
Abyś miał życie wieczne przez Niego /2x 
 
Ojciec posyła Ducha Świętego 
Abyś miał śmiały przystęp do Niego /2x 
 
59.UWIELBIAĆ MEGO PANA CHCĘ 
Uwielbiać mego Pana chcę 
Wyśpiewać Jemu nową pieśń 
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej 
Tylko Jemu służyć chcę 
 
Alleluja uwielbiaj duszo ma 
Wywyższaj Pana wywyższaj Go 
Alleluja uwielbiaj duszo ma 
On godzien wszelkiej chwały jest 



60.ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS 
Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus 
Jest na ustach mych i w sercu mym 
W mocy Ducha uwielbiam Cię /2x 
 
Nie ma w innym zbawienia 
Gdyż nie dano nam ludziom 
Innego imienia, w nim zbawienie jest /2x 
 
61.DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ 
Duchu Święty wołam przyjdź 
W sercach rozpal ogień swój 
Jedno uczyń z naszych serc 
Miłość, radość, pokój wlej 
 
62.JEZU TCHNIJ W MOJE SERCE 
Jezu tchnij w moje serce Twojego Ducha /2x 
 
Rozpal w nim miłości żar 
Rozpal w nim miłości żar 
Rozpal w nim miłości żar /2x 
 
63.JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN 
Jezus Chrystus to panów Pan całej ziemi Król /4x 
 
Jedyny Pan Władca narodów 
Jedyny Pan i Bóg 
W innym imieniu nie ma zbawienia 
Bo Jezus to panów Pan 
Jezus to panów Pan  /2x 
Alleluja, alleluja, alleluja /4x 
 
64.NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ 
Niechaj zstąpi duch twój i odnowi ziemię 
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce 
Obmyj mnie i uświęć mnie 
Uwielbienia niech popłynie pieśń /2x 
 
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał 
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie 
Jezus, tylko Jezus Panem jest 
 
65.CIESZCIE SIĘ, WESELCIE SIĘ 
Cieszcie się, weselcie się 
Śpiewajcie i grajcie Mu /2x 
 
Zagrajcie Panu nową pieśń 
Albowiem cuda nam uczynił 
On zbawił nas objawił się 
On wierny jest dla Izraela 
 
Rozraduj cała ziemio się 
Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry 
Przy dźwięku harfy weselcie się 



Wobec Boga – On jest naszym Królem 
 
Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe 
Niechaj góry wołają radośnie 
Przychodzi Pan by sądzić nas 
On okaże swoją sprawiedliwość 
 
66.PANIE ODWIECZNY 
Panie odwieczny dajesz mi życie swe ja do Ciebie przychodzę dziś 
Chcę wielbić Cię, Tyś mym doradcą, Tyś moim wytchnieniem, Tyś ze mną jest 
 
O zachowaj mnie, bo w Tobie ma siła 
Zachowaj mnie, boś szczęściem mym jest /2x 
 
W Tobie raduje się me serce i dusza weseli się w Bogu mym 
Nie pozostawisz mnie mój Panie, Ty drogę mi wskażesz, Radości ma 
 
67.ZAŚPIEWAĆ CHCĘ MIŁOŚCI PIEŚŃ 
Zaśpiewać chcę miłości pieśń 
Memu Zbawcy Jezusowi 
Za dzieła Twe wychwalam Cię 
Kochany Zbawco, drogi Jezu 
Raduję się bo nazwałeś mnie swym 
Tylko z Tobą pragnę być 
 
W Twych ramionach się skryć 
W Twych ramionach się skryć 
Więc przytul mnie i ukryj mnie  
W Twych ramionach dziś 
 
68.TWOJA MIŁOŚĆ WIĘKSZA JEST 
Twoja miłość większa jest niż całe zło /3x 
Kocham Ciebie Królu mego serca 
Bo Twa Miłość była pierwsza niż ja          /2x 
 
Kiedy czuję się samotny 
I gdy na dnie pogrążam się  
Ty Panie stajesz na mej drodze 
Swoją Miłością podnosisz mnie 
 
Ty postawiłeś mnie na skale 
I na tej skale nie chwieję się 
Chcę aby wszyscy Ciebie znali 
O twej Miłości śpiewać chcę 
 
69.ANIOŁY 
Aniołów ześlij dwóch, aniołów ześlij swych Panie 
Aniołów ześlij dwóch, aniołów ześlij swych Panie 
 
Mój anioł stróż szepcze tak cicho 
Dlatego proszę Panie ześlij aniołów dwóch 
 
Będą mnie strzegli i ochraniali 
Dwaj aniołowie moi stróżowie 



 
70.TWOJA MIŁOŚĆ 
Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym 
Kocham kroki twe, 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  
 
71.SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Przybądź Duchu Święty 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień 
 
Przyjdź Ojcze ubogich 
Dawco darów mnogich 
Przyjdź światłości sumień 
 
72.MIŁOŚCI TWOJEJ PANIE NASZ 
Miłości twojej panie nasz  
I łaski Twej nie pojmie nikt 
Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś 
I oświeć wszystkich nas 
Twoją prawdą niezmienną 
Na wieki utwierdź w wierze nas 
 
Ty Panie tak miłujesz świat 
Że Swego Syna dałeś by 
Za ludzki grzech na krzyżu zmarł 
I dał nam poznać Cię  
Twoją prawdę niezmienną 
Na wieki i wielką Miłość Twą 
 
73.PANIE WIELBIĘ CIĘ 
Panie wielbię cię i chcę z dnia na dzień 
Bliżej Ciebie być, z Tobą zawsze żyć 
Panie wielbię Cię 
 
74.TY TYLKO MNIE POPROWADŹ 
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje 
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się 
A kiedy gniew świat ci przysłoni 
I zazdrość jak chwast zakiełkuje 
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się 
 
Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój /2x 
 
Poprowadź jak jego prowadzisz 
Przez drogi najprostsze z możliwych 



I pokaż mi jedną, tę jedną z nich 
A kiedy już głos Twój usłyszę 
I karmić się będę Nim co dzień  
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się 
 
75.NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA 
Niechaj miłość twa jak potężna fala 
Spłynie tu przez łaski Twej zdrój 
Chryste dotknij mnie 
 
76.DOBRY BÓG 
Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością 
Dobry Bóg uwielbiaj Go 
Dobry Bóg On zwątpić nie pozwoli 
Dobry Bóg On prawdą jest 
 
Gdy Jego Miłość ogarnia mnie 
W sercu radość mam przed Nim tańczyć będę 
On dla mnie w sercu swym miejsce ma  
Czeka wciąż więc pobiegnę tam 
 
77.MATKA 
Jest na świecie miłość 
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię 
Gdy ci będzie smutno 
Imię to wypowiedz a przy tobie 
Ona zjawi się 
 
Matka z radością poda dłoń 
Gdy powiesz: Mario, w Tobie ufność mam 
Kiedy jesteś przy mnie znika ból i w oczach łzy 
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił 
 
Jest w Niej tyle ciepła 
A w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości 
Złóż Jej serce swoje 
Schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz: kocham Cię 
 
78.TYLKO CIEBIE PRAGNĘ 
Tylko ciebie pragnę Panie mój 
Gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie 
Moje ciało i serce często słabe są 
Jednak Boże mój Tyś jest Opoką mą 
 
Bóg jest Opoką mą  
Bóg jest Opoką mą 
Bóg jest Opoką mą i mym udziałem na wieki /2x 
Na wieki 
 
79.GDY WPATRUJĘ SIĘ ... 
Gdy wpatruję się w Twą świętą Twarz 
Gdy rozmyślam o Miłości Twej 
Kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej 
Gdy dotykasz Panie serca mego 



Gdy mą wolę składam u Twych stóp 
Kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej 
 
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię 
Bo mego życia cel to wielbić Cię /2x 
 
80.PRZYJDŹCIE DO STOŁU MIŁOSIERDZIA 
Przyjdźcie do stołu miłosierdzia 
Gdzie Ciało i Krew Pana jest 
Wszyscy spragnieni przybądźcie 
Nakarmić dusze swe 
 
Przyjdźmy bo Pan nas zaprasza 
Wyciąga przebitą dłoń 
Syćmy się Ciałem Chrystusa 
Bo przez nie nam życie dał On 
 
81.JEDNA MIŁOŚĆ 
Jedna Miłość, jedno niebo 
Jeden Jezus, jeden Bóg 
Jedna łaska, jedna radość 
Jeden Kościół, jeden Duch 
 
Przyjdźmy wszyscy przed Jego Tron 
Chwałę oddać Mu 
Niech króluje nad nami  
Boży Syn, Boży Syn, Boży Syn 
 
Nasze życie w Twoich rękach 
Co chcesz możesz zrobić z nim 
W Twoich ranach nasze zdrowie 
Nasza wolność w Twojej Krwi 
 
82.JA KOCHAM CIEBIE 
Ja kocham ciebie, Ty kochasz mnie 
Ty jesteś w niebie i o mnie troszczysz się 
Dałeś mi życie, dałeś radość, pokój swój 
Dlatego tylko Ciebie chcę wielbić Boże mój 
 
Alleluja, alleluja śpiewaj ze wszystkich sił 
Alleluja, alleluja przed Panem zatańcz dziś 
Alleluja, alleluja wznieś do góry ręce swe 
Alleluja, alleluja Jezus kocha cię 
 
83.ŻYJE MÓJ PAN 
Żyje mój Pan, żyje mój Pan, Jezus żyje na wieki już 
Żyje Pan na wieki już, a imię Jego, Jego – Jezus /3x 
 
Żyje mój Pan, Jezus żyje, naprawdę żyje na wieki już 
Żyje mój Pan na wieki już 
A imię Jego, Jego – Jezus /3x 
 
Jemu będę śpiewał nową pieśń 
Bo mam życie w Nim 



Innym ludziom głosić chcę 
 
Żyje mój Pan, żyje mój Pan, Jezus żyje na wieki już 
Żyje Pan na wieki już, a imię Jego, Jego – Jezus /3x 
 
Nigdy więcej nie umrę, nigdy więcej nie zginę 
Bo Pan, bo Pan umarł za mnie 
Nigdy więcej nie będę w niewoli własnego grzechu 
Bo Pan, bo Pan mnie uwolnił 
 
Jemu będę śpiewał nową pieśń 
Bo mam życie w Nim 
Innym ludziom głosić chcę 
 
Żyje mój Pan, Jezus żyje, naprawdę żyje na wieki już 
Żyje mój Pan na wieki już 
A imię Jego, Jego – Jezus /3x 
 
84.BOGU JEDYNEMU 
Bogu jedynemu Jezusowi chwała i cześć 
Panu wszechmocnemu Jezusowi chwała, cześć /4x 
 
On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg 
Króluje nad nami, wznieśmy więc ręce swe 
Przyjdźmy przed Jego Tron 
Śpiewając ze wszystkich sił 
Śpiewając ze wszystkich sił 
 
On jest Królem chwały świat podnóżkiem Jego stóp 
Odziany w majestat, przed Nim uniżmy się 
Podejdźmy w pokorze 
By złożyć Jemu hołd, by złożyć Jemu hołd 
 
85.JAK OŻYWCZY DESZCZ 
Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź 
Dotknij naszych serc rozpal ognia żar 
 
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej 
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc 
 
86.HYMN O MIŁOŚCI 
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów 
A miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący 
Gdybym umiał prorokować i miał wszelką wiedzę 
I tajemnice wszystkie znał, i wiarę taką co przenosi góry, lecz bez miłości bym niczym był 
I gdybym rozdał na jałmużnę majętność moją a ciało dał na spalenie, lecz bym miłości nie miał 
Nic bym nie zyskał 
 
Miłość cierpliwa łaskawa jest, miłość nie zazdrości 
Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą 
Nie jest bezwstydna, nie szuka swego 
Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego 
 
Nie cieszy się z niesprawiedliwości ale z prawdy 



Wszystkiemu wierzy, podoła, we wszystkim składa swą nadzieję, miłość wszystko przetrzyma 
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa 
Które kiedyś skończą się, choć zniknie dar języków i choć wiedzy nie stanie 
Po części bowiem poznajemy tylko i proroctwa 
Wygłaszamy częściowo też, gdy zaś przyjdzie to, co doskonałe, zniknie to, co częściowe jest 
 
Teraz widzimy jakby w lustrze, wtedy zaś twarzą w twarz, teraz poznaję po części, wtedy zaś 
doskonale 
Teraz więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy a największa z nich, największa z nich jest 
miłość 
 
87.EL SZADDAI 
El Szaddai, El Szaddai, El Jona Adonai 
Wieki płyną, Tyś ten sam 
Imienia mocą wiecznie trwasz 
El Szaddai, El Szaddai, Wszechmogący Panie nasz 
Wywyższamy Imię Twe El Szaddai 
 
Sam baranka dałeś by nie zginął Abrahama syn 
Tyś potężną ręką swą morze zmienił w suchy ląd 
Gdy wygnaniec modlił się Tyś Bogiem był co serce zna 
Ty mocą Swą wyzwalasz dzieci swe 
 
Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest 
Lecz nikt pojąć nie mógł że w mizernym kształcie zjawi się 
W Słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce 
Posłuszny Słowom Twym w kruchym Ciele zszedł Bóg Syn 
 
El Szaddai, El Szaddai, El Jona Adonai 
Wieki płyną, Tyś ten sam 
Imienia mocą wiecznie trwasz 
El Szaddai, El Szaddai, Wszechmogący Panie nasz 
Zawsze chcemy wielbić Cię El Szaddai 
 
88.CHCĘ TYLKO BYŚ BYŁ 
Chcę tylko byś był nic więcej /3x 
By Twoje skrzydła tuliły mnie 
 
89.JEZUS POKONAŁ ŚMIERĆ 
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus /2x 
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech 
Zmartwychwstał Pan i Królem jest    /2x 
 
90.DUCHU ŚWIĘTY BŁOGOSŁAWIMY ... 
Duchu Święty błogosławimy Ciebie 
W radości posługiwania 
Uwielbiamy Cię w pokoju ducha 
Wychwalamy Cię w miłości wzajemnej 
 
Dziękujemy Ci za tych,  
którzy nie myślą wyłącznie o sobie  /3x 
 
Daj nam radość ducha i cierpliwość 
W znoszeniu utrapień z powodu Ewangelii 



Spraw abyśmy się nie zniechęcali 
I nie zwątpili w Twoją obecność 
 
91.ZABIERZ MNIE TAM 
Panie proszę zabierz mnie tam gdzie jest Twój Tron 
Zabierz mnie od tłumu ludzi przed oblicze Twe 
Chcę być Panie blisko Ciebie patrzeć w Twoją  
Twarz 
Świat zostawić gdzieś daleko w Twych objęciach trwać 
 
Zabierz mnie tam gdzie miejsce najświętsze 
Zabierz mnie przez Baranka Krew 
Zabierz mnie tam gdzie miejsce najświętsze 
W ogień włóż, dotknij ust, otom jest 
 
92.ODDAJMY CZEŚĆ 
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał 
Pokłońmy się Temu, który 
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg 
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór 
Jego łaska nad nami jest a niebo Jego Tron 
Bóg to nasz Pan i tylko On /4x 
 
93.MARYJO WEŹ MNIE ZA RĘKĘ 
W moim sercu wyrósł krzyż, który życie daje mi 
On przyprowadził mnie do Ciebie o Panie tylko Ty 
Możesz odbudować mój dom 
 
Maryjo weź mnie za rękę 
Poprowadź pod Twego Syna 
Przyciśnij mnie do drewna 
Niech spłynie Krew i mnie oczyści 
 
94.CHWALCIE PANA NIEBIOS 
Chwalcie Pana niebios chwalcie Go na cytrze 
Chwalcie Króla świata bo On Bogiem jest 
 
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 
 
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 
 
Pan Bóg króluje wesel się ziemio 
Bóg twój Syjonie przez pokolenia 
On dał ci życie, On dał ci wszystko 
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja 
 
95.ZMARTWYCHWSTAŁY PAN 
Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś 



Wszechmogący Bóg okazał Swoją moc 
Zakwitł Krzyż i karmi, chroni mnie 
Jezus Pan rozdaje życie swe 
 
Milczący Baranek, Baranek zabity 
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata 
Hańbą okrył śmierć nasza Pascha 
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia 
 
W Ablu zabity, w Izaaku związany 
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany 
Zrodzony z Maryi, prześlicznej owieczki 
Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych 
 
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 
 
96.KAŻDY DZIEŃ 
Każdy dzień, nawet ten najlepszy skazę w sobie ma 
Tyle razy nadchodziły czarne chwile, złe godziny 
Ale musi tak być bo przecież nasze życie jest pielgrzymką 
I dlatego wypatrując celu śpiewam 
 
Nie jesteśmy jeszcze w Domu dokąd poprzednicy nasi doszli za Jezusem 
Więc wpatrzeni w Niego idźmy 
Jeszcze trochę trudu i siądziemy nad brzegiem rzeki 
Trzeba iść bo jeszcze w Domu nie jesteśmy 
 
Aż nadejdzie dzień gdy Jezus przyjdzie po mnie i zabierze stąd 
Wtedy ujrzę Dom nad domy w którym Ojciec czeka nas, tak będzie kiedyś a teraz czuwam 
By mnie Pan nie zastał śpiącym 
A ta myśl otuchy w drodze mi dodaje 
 
97.NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI 
Nie bójcie się żyć dla miłości 
Dla tej Miłości warto żyć 
 
98.CI KTÓRZY JAHWE UFAJĄ 
Ci, którzy Jahwe ufają są jak góra Syjon 
Co się nigdy nie porusza ale trwa na wieki /2x 
 
Góry otaczają święte miasto Jeruzalem 
Tak Jahwe otacza swój lud 
I teraz i na wieki i teraz i na wieki /2x 
Modlę się o pokój, pokój, pokój /2x 
Nad Izraelem 
 
99.WIĘCEJ MIŁOŚCI 
Więcej Miłości, więcej Mocy 
Więcej Ciebie w życiu mym   /2x 
 
Całym swoim sercem uwielbiam Ciebie 



Całą swoją duszą uwielbiam Ciebie 
Całym swoim życiem uwielbiam Ciebie 
Tyś Bogiem mym jest 
 
100.BLUES PIELGRZYMKOWY 
Spotkamy Jezusa pewnego dnia 
Spotkamy Jezusa twarzą w twarz  /2x 
 
Spotkamy Maryję pewnego dnia 
Spotkamy Maryję twarzą w twarz  /2x 
 
Spotkamy się w niebie pewnego dnia 
Spotkamy się w niebie twarzą w twarz  /2x 
 
101.DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ 
Duchu Święty wołam przyjdź  
Bądź jak ogień w duszy mej 
Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie 
 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas 
Miłosierdzie Jego wielkie jest 
Okazuje dobroć swoją dziś 
Dla tych, którzy chcą miłować Go 
 
102.ŚWIĘTE IMIĘ TWE 
Święte Imię Twe jest w sercu mym 
Więc pragnę wyznać Tobie, że  
Bez Ciebie nie ma mnie 
Bo Tyś mnie stworzył i do Ciebie należeć chcę 
Tyś mój Bóg ma Miłość                                     /2x 
 
Jezus dziś przychodzi w mój dom 
Raduje serce me, otwiera, daje życie nowe 
Jezus dziś przychodzi w mój dom 
Raduje serce me i daje Siebie mi 
To mój Pan przychodzi w mój dom 
Raduje serce me i daje Siebie mi 
 
Święte Imię Twe jest w sercu mym 
Więc pragnę śpiewać Tobie, że 
Radość rozpiera mnie 
Bo Ty przychodzisz by wspierać łaską mnie 
To mój Pan przychodzi 
 
Jezus dziś... 
Święte Imię, święte Imię, święte Imię Jezus /3x 
 
103.WYKRZYKUJCIE BOGU (PSALM 47) 
Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi 
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie      /2x 
 
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 
 
Wybrał dla nas dziedzictwo jest Królem całej ziemi 
Bo nas bardzo umiłował jest Królem całej ziemi 
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie jest Królem całej ziemi 
Bóg Abrahama 
 
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 
 
104.ALLELUJA AMEN ALLELUJA 
Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja /2x 
 
Pokłońmy się przed Nim On naszym Panem jest /3x 
Amen, amen, alleluja 
 
Jezus Chrystus zmartwychwstał, On naszym Panem jest /3x  Amen, amen, alleluja 
 
Radujmy się bracia, On naszym Panem jest /3x 
Amen, amen, alleluja 
 
Posyła nam Ducha, On naszym Panem jest /3x 
Amen, amen, alleluja 
 
105.POMÓDL SIĘ MIRIAM 
Ref.: 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 
 
I Miriam Tyś jest bramą do nieba 
Moim niebem jest Twój Syn 
Weź mnie weź mnie do swego łona 
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty 
 
II Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie 
Gdybym umarł odpocząłbym 
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć 
Pragnę umrzeć aby żyć 
 
106.ŚPIEWAJMY PANU BO JEST DOBRY 
Ref.:  Śpiewajmy panu bo jest dobry 
Bo Jego łaska trwa na wieki 
Chwalcie Boga nad bogami 
Bo Jego łaska trwa na wieki, na wieki trwa 
 
Będę Cię sławił moim sercem 
Dziękował Twemu Imieniu 
Za łaskę Twoją i wierność 
Bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje Imię 
Dlatego śpiewamy Ci dziś 



 
Wysłuchaj Panie Twoich dzieci 
I pomnóż siłę ich duszy 
Gdy posłyszą słowa ust Twoich 
Będą opiewać drogi Twoje Panie 
I śpiewać Twemu Imieniu 
 
Nadzieja w Tobie Panu chwały 
Potęga i moc wiecznego życia 
Błogosław czyny swego ludu 
Pozwól przebywać w domu Twoim Panie 
Gdzie źródła rodzinnego ciepła 
 
107.MÓJ DOBRY PASTERZU 
To Ty kazałeś mi otworzyć serca mego drzwi 
Ty wiesz gdzie drogi moje wiodą 
Na zawsze jesteś Przyjacielem mym 
To Ty kazałeś mi nadzieję zawsze w życiu mieć 
Ty znasz sekrety mojej duszy 
Bo zawsze jesteś Przyjacielem mym 
 
Tyś Panem jest, prowadź przez życie mnie 
Mój Dobry Pasterzu króluj nam na wieki wieków  
Króluj nam, króluj nam 
 
To Ty mówiłeś mi nie lękaj się z miłością żyj 
Ty bądź podporą i pomocą 
Wszak jesteś zawsze Przyjacielem mym 
To Ty mówiłeś mi: bez wiary szare, puste dni 
Ty daj ze źródła czerpać wodę 
Na zawsze zostań Przyjacielem mym 
 
108.PRZYJDŹ, O PRZYJDŹ 
Przyjdź, o przyjdź, dziś wypełnimy tę świątynię 
Wypełnimy tę świątynię 
Niech chwałą Ojca brzmi   /2x 
 
To jest dom naszego Ojca dom wspólnoty serc 
To jest dom gdzie wzywamy Ciebie razem 
To jest dom gdzie ślesz Swojego Ducha 
Który tworzy jedno z nas 
By rozbrzmiewał uwielbienia hymn 
 
Przyjdź czekamy Cię z otwartym sercem 
Przyjdź i dotknij nas 
Panie przyjdź chcemy wielbić Imię Jezus 
Przyjdź i przebacz wszystkie winy nam 
Panie rozpal w sercach żar 
Byśmy mogli Tobie śpiewać chwały hymn 
 
109.ŚWIĘTY, ŚWIĘTY PAN 
Święty, święty, święty, święty, święty Pan 
Święty, święty, święty Bóg i Król   /2x 
 



Otwieram serce swe, podnoszę ręce swe 
Królu wejdź i rozgość się  /2x 
 
110.GODZIEN JESTEŚ 
Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i Boże nasz 
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc 
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy 
Wszystko stworzyłeś Ty sam 
I z woli Twojej zostało stworzone 
Godzien jesteś wziąć cześć 
 
Godzien jesteś godzien jesteś Zbawco Baranku nasz 
Godzien jesteś, przyjąć chwałę, chwałę mądrość i moc. Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój 
Wszystko zbawiłeś Ty sam 
I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu 
Godzien jesteś wziąć cześć 
 
Godzien jesteś, godzien jesteś Panie i Boże nasz 
Godzien jesteś przyjąć chwałę Zbawco Baranku nasz 
Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność 
Błogosławieństwo i moc 
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki  
Amen, amen, amen 
 
111.WOJOWNICY PANA 
Wojownicy Pana nie zabijają 
Oni walczą miłością, duchową amunicją 
 
Weź udział w trudach i przeciwnościach 
Jako wierny żołnierz Jezusa Chrystusa 
 
On Ci pomaga wspiera w trudnych chwilach 
Gdziekolwiek byś był, cokolwiek byś robił 
 
Twoja wola Panie jest dla mnie rozkazem 
A Twoje święte słowa są słodsze od miodu 
 
112.ZAUFAJ 
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 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak mam kochać powiedz jak 
Kiedy rani mnie mój brat 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak być dobrym powiedz mi  
Kiedy świat jest taki zły 
Zaufaj Panu już dziś 
 



2. Jak mam walczyć powiedz jak 
Kiedy silnej woli brak 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak pokonać własny grzech 
Kiedy pokus tyle jest 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak się cieszyć powiedz mi 
Kiedy płyną gorzkie łzy 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak do ładu z sobą dojść 
Kiedy siebie mam już dość 
Zaufaj Panu już dziś 
 
3. Jak nie zbłądzić powiedz mi 
Kiedy nie wiem dokąd iść 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Jak nadzieję w sercu mieć 
Kiedy wszystko wali się 
Zaufaj Panu już dziś 
   
Proste chwyty, proste słowa 
Proste Bogu się podoba 
Ref.: To na cześć i chwałę nieba 
 
113.HEJ NA NA NA 
1. Weź do ręki swą gitarę 
Wydaj z siebie dźwięków parę 
Proste chwyty, proste słowa 
Proste Bogu się podoba 
 
To na cześć i chwałę nieba 
Anioł jako żywy śpiewa 
Hej na, na, na, hej na, na, na 
To dla Ciebie dobry Boże pioseneczka ta  /2x 
 
2. Jedni grają dla oklasków 
I dla innych ziemi blasków 
My na chwałę Nieba gramy 
I najwięcej z tego mamy 
 
3. Dałeś nam się cieszyć, Boże 
Z Tobą smutno być nie może 
Powiedz, jak dziękować mamy 
Tobie gramy i śpiewamy 
 
114.DUCHU ŚWIĘTY, STWORZYCIELU 
Duchu Święty, Stworzycielu 
Ożywiaj moją modlitwę 
Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca 
Duchu Święty, Stworzycielu 



Otwieraj moje oczy, by widziały 
Otwieraj moje uszy, by słyszały 
Serce, aby czuło 
Duchu Święty, Ożywicielu, przyjdź 
 
115.WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA 
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie 
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go 
 
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem 
On sam stworzył nas 
Jesteśmy Jego ludem 
Jesteśmy Jego własnością 
 
2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem 
Wśród hymnów w Jego przedsionki 
Błogosławcie Imię Jego 
Chwalcie Pana dziś 
 
3. Albowiem dobry jest Pan 
Łaskawość Jego na wieki 
Albowiem dobry jest Pan 
Jego wierność przez pokolenia 
 
116.MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST 
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 
 
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 
 
117.KOCHAM CIĘ MARYJO 
Kocham Cię, Maryjo kocham Cię 
Łapa para tu ru 
 
1. Nie zapomnę tego dnia, gdy spotkałem Cię na trasie. Było późno, a my nie mieściliśmy się 
w czasie. Ty podeszłaś do mnie cicho, pogłaskałaś mnie po głowie. I od razu było lepiej, cała 
prawda jest w tym słowie. 
 
2. Ty uczysz nas na szlaku języka anielskiego 
Gdy idziemy poprzez świat w pielgrzymim milczeniu. Oni patrzą na Ciebie, lecz nigdy Tobie w 
oczy, oprócz mnie jednego najbardziej grzesznego 
 
118.HISTORIA 
1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna 



„Tak” odpowiedziała wszystko się zaczyna 
to za sprawą Ducha z nieba wysokiego 
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego 
 
Ref.: Matko nieskalana, Matko ukochana 
Panno nad pannami oręduj za nami 
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela 
Panno nad pannami oręduj za nami 
 
2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie 
O Królestwie Bożym święte nauczanie 
Chwała Jego wielka nigdy nie przeminie 
Zostawił nam siebie w Chlebie oraz Winie 
 
3. Jezu tak cierpiący, Jezu poniżony 
Jezu pełen łaski, Jezu opuszczony 
Gdy za grzechy świata niebo umierało 
Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało 
 
4. Wieczne Alleluja! Jezus Zmartwychwstały 
Do nieba wstępuje pełen Boskiej chwały 
Duch Święty prowadzi w prawdzie i miłości 
Maryja u Pana, przyczyna radości 
 
119.NA SKALE ZBUDUJĘ DOM 
Budujemy, planujemy każdy dzień 
Gdzieś biegniemy, chcemy jawę zmienić w sen 
Niemal pewni, że się nic nie może stać 
Aż tu nagle wali się świat 
 
Na skale zbuduję dom 
Ty Panie ocalisz go      /2x 
 
Tylko w Tobie, tylko w Tobie ufność mam 
Nic nie zrobię kiedy będę robił sam 
Tylko z Tobą zapominam co to strach 
Nawet kiedy wali się świat 
 
Na skale zbuduję dom 
Ty Panie ocalisz go      /2x 
 
Tobie ufam, Tobie wierzę, Tobie życie swe powierzę   /4x 
 
120.DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ 
Duchu Święty wołam przyjdź 
Nowe życie ześlij dziś 
Niech oblicze ziemi tej 
Twoją mocą dziś odnowi się 
 
121.TWOJE RĘCE 
Twoje ręce to mój ląd, wiem nie utonę 
Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm 
Twoje ręce to mój ląd, pokonam drogę 
Do tych wyciągniętych rąk 



 
Czuję, że już blisko jest to wytęsknione 
Wtulam się w ramiona Twe, kiedy dokoła chłód 
Pierwsza gwiazda - nieba gest wskazuje drogę 
Może dziś się zdarzy cud 
 
Widzę Cię, jesteś tam 
Światło woła mnie 
Ref.: Coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę 
Chociaż czasem trzeba iść pod prąd 
Tylko z Tobą 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 ląd 
Jedno miejsce wolne wciąż zaczeka na mnie 
Twoje ręce to mój ląd 
 
Widzę Cię, jesteś tam, słyszę głos znany tak 
Jesteś tam, widzę Cię, światło woła mnie 
 
Ref.: Coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę 
Chociaż czasem trzeba iść pod prąd 
Tylko z Tobą przejdę dziś po tej wodzie 
Twoje ręce to... mój ląd   
 
122.DZIĘKUJĘ BOŻE 
Choć jest na świecie tyle zła 
Człowiek człowieka za nic ma 
Ja jednak wierzę, że jest nad nami Ktoś 
Kto zawsze poda Swoją dłoń 
Choć jest na świecie tyle łez 
Nienawiść, pycha, ból i gniew 
Lecz jest Ktoś taki, który ma nadzieję, że 
Przyniesie radość do naszych serc 
 
Ref.: Dziękuję Boże za dom, za chleb, za dobre zdrowie 
Ty dałeś miłość, nadzieję i wiarę 
Za wszystkich ludzi, którzy wciąż ufają Tobie 
Kochamy Ciebie ponad wszystko, ponad miarę 
 
Kto chociaż raz się spotkał z Nim 
W jego sercu wielka siła tkwi 
I wie, że wszystko On wybaczył mu 
Tak dobry właśnie jest nasz Bóg 
Bez Niego życie traci sens 
Bez Niego prawda fałszem staje się 
Wykorzystajmy wszystko, to co Bóg nam dał 
By świat w pokoju wiecznym trwał 
 
123.TYLKO BĄDŹ 
Nadchodzi czas wielkiej miłości 
Radosnych wiadomości czas 
Z miłości ludzi i do ludzi wielki dom zbudujesz 



By tworzyć lepszy z nimi świat 
Niech twoje serce będzie miłowało 
Niech twoje dłonie dotknąć będą chciały 
Tych co upadli w drodze gdzieś zbłądzili 
Niech twoja miłość ich ocali 
Pocałujesz tych co płaczą pocałowaniem 
W tych co pragną tchniesz oddech nadziei 
Niech twoja miłość jak płomień gorąca 
Będzie dla nich jak winnic kwitnących wonności 
 
R.: Tylko bądź, bądź i daj lepszego świata nadzieję 
Tylko chciej, chciej, chciej miłością swoją  
dzielić się /2x 
 
124.OTWÓRZ OKNA SWEGO SERCA 
Otwórz okna swego serca i patrz 
Otwórz okna swego serca i czyń 
 
Tak niewiele może ktoś chcieć 
Tak niewiele możesz Mu dać 
Tak niewiele trzeba nam mieć 
By stać się jak Jezus 
 
Otwórz okna swego serca i patrz 
Otwórz okna swego serca i czyń 
 
Tak niewiele może ktoś chcieć 
Tak niewiele możesz Mu dać 
Tak niewiele trzeba nam mieć 
By stać się jak Jezus 
 
Bo Miłość to On 
 
125. NIEPOJĘTA ŁASKA 
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas 
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas 
 
On jest Ojcem sierot 
Opiekunem wdów jest dobry Bóg 
Dom Swój daje wszystkim opuszczonym 
 
Zsyła deszcz obfity 
Na to co spragnione i wyczerpane jest 
Dobry jest dla biednych 
W łasce Swej nasz Bóg do nas uniżył się 
 
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas 
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas 
Prawda ta 
 
On zna każde serce 
Nie odwraca się gdy wzywamy Go 
Kocha nas pomimo 
Tego, że tak niewiele możemy Mu dać 



 
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas 
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas 
Prawda ta 
 
126.W CIENIU TWOICH RĄK 
W cieniu Twoich rąk 
Ukryj proszę mnie 
Gdy boję się, gdy wokół mrok 
Bądź światłem, bądź nadziei dniem 
 
Wszystkim o czym śnię 
Głosem w sercu mym 
Jak ręka, która trzyma mnie 
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni 
Bądź jak skrzydła dwa 
Kiedy braknie sił 
 
Ref.: Chwyć mnie i nieś 
Niech niebo bliżej będzie 
Tak bardzo chcę 
W ramionach skryć się Twych 
 
127.WSZYSTKO JEST MOŻLIWE 
Nie ma za trudnych spraw 
Nie ma zbyt błahych też 
Dla Ciebie Panie 
Ty przecież wszystko wiesz 
Każdą potrzebę znasz 
Słyszysz mój śmiech i płacz 
Dla Ciebie Panie 
To przecież ważne jest 
 
Ref.: Ja wiem, że wszystko jest możliwe 
Że nie ma rzeczy bez znaczenia 
Dlatego modlę się do Ciebie dobry Panie 
I wiem, że zanim powiem słowo 
Ty Boże znasz już całe zdanie 
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie 
 
Nie ma za trudnych spraw 
Nie ma zbyt błahych też 
Dla Ciebie Panie 
Ty przecież wszystko wiesz 
Każdą potrzebę znasz 
Słyszysz mój śmiech i płacz 
Dla Ciebie Panie 
To przecież ważne jest 
 
Ref.: Ja wiem, że wszystko jest możliwe 
Że nie ma rzeczy bez znaczenia 
Dlatego modlę się do Ciebie dobry Panie 
I wiem, że zanim powiem słowo 
Ty Boże znasz już całe zdanie 



Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie 
 
Nie zaskoczę Cię, wiesz o mnie wszystko 
Wiesz co było, znasz moją przyszłość 
Niepojęte, że Ty Panie kochasz mnie 
Kochasz mnie 
 
Ref.: Ja wiem, że wszystko jest możliwe 
Że nie ma rzeczy bez znaczenia 
Dlatego modlę się do Ciebie dobry Panie 
I wiem, że zanim powiem słowo 
Ty Boże znasz już całe zdanie 
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie 
 
128. ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ 
Choć tylu nas, jakby nikogo nie było 
Zapomniał świat co znaczy słowo miłość 
Mówią ci wciąż: życie to pieniądze 
A jego sens zaspokoić żądze 
 
Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem 
Obieca lek na codzienne kłopoty 
Nie ufaj mu choć tak łatwo uwierzyć 
Młodości czas należy dobrze przeżyć 
 
R.: No a ty zło dobrem zwyciężaj  /4x 
 
Ten biały marsz dla ciebie Ojcze Święty 
Krucjata serc złączone nasze ręce 
Nasz niemy krzyk otworzy bramę nieba 
Wśród tylu prawd, tą jedną żyć potrzeba 
 
R.: Żebyś ty zło dobrem zwyciężał  /8x 
 
129.NIE MA MNIE BEZ CIEBIE 
Gdy zapraszasz mnie jak co dzień do siebie 
Zapalasz słońce i robisz śniadanie 
I uczysz jak prosto stąd do miłości 
Potem wkładam ręce w Twoje dłonie 
Ty mnie wiedziesz do ludzi szczęśliwych 
Do ludzi szczęśliwych i do radości 
Dalej biegnę za Tobą z ufnością 
Coraz bliżej, bliżej do Ciebie 
Do Ciebie, do ludzi i do jasności 
Ty poprowadź , drogę pokaż w ciemności 
Ty poprowadź , drogę pokaż w ciemności 
Do Ciebie, do ludzi i do miłości 
 
R.: Nie ma mnie bez Ciebie, nie ma mnie /2x 
Na na na, nie ma mnie bez...  /2x 
 
130.TAK WIELE MAM 
Mam słońce, złotą lampę 
Niezawodną jak noc i dzień 



Mam deszcz wody firankę 
Czasami kryształ, czasami mgłę 
Mam czas ile nie wiem 
Mogę z nim zrobić to co chcę 
Mogę ciszę wypełnić śpiewem 
W ciszy usłyszeć co mówić chcesz 
 
R.: Bo tak wiele mam ile sam innym dam /2x 
 
Dajesz słowa co dają życie 
Mogę nimi dzielić się 
Albo słowem jak poeta 
Jak kuglarz piłką bawić się 
Dajesz Siebie bym oddał wszystko 
Bym dostał wszystko cały świat 
Takie małe gorczycy ziarnko 
Co wielkim drzewem może się stać 
 
R.: Bo tak wiele mam ile sam innym dam /4x 
 
131.MIŁOŚĆ TWOJA NAD GÓRAMI 
Miłość twoja nad górami 
Ponad szczyty wznosi się 
Jak to jest, że jesteś 
Jak to jest, że jesteś 
Jak to jest, że jesteś z nami 
I w niebie nie brakuje Cię 
Panie jeśli zechcesz 
Przyjąć mnie takim jakim jestem 
I jestem gotowy już dziś 
Jeśli rozkażesz odrzucę wszystko 
Co nie z Ciebie 
By za Tobą w prawdzie 
By za Tobą w prawdzie 
By za Tobą w prawdzie iść 
Bo z Tobą Panie i przez Ciebie 
Wszystko, wszystko dzieje się 
Także życie moje niech w Twoim trwa imieniu 
Ty mi pozwoliłeś 
Ty mi pozwoliłeś 
Ty mi pozwoliłeś na nowo narodzić się 
Ty mi pozwoliłeś 
Ty mi pozwoliłeś 
 
132.W TWOIM SPOJRZENIU 
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 
 
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 
 
Ref.: W Twoim... /2x 
 
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 Twojej miłości 
 
Ref.: W Twoim... /2x 
... Czuję, czuję miłość Twoją Jahwe 
czuję miłość Twoją 
czuję miłość Twoją 
czuję miłość Twoją 
 
133.BARKA 
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 
 
Jestem ubogim człowiekiem 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą i czyste serce 
 
Ty potrzebujesz mych dłoni 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu i samotności 
 
Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej Prawdy siecią i Słowem życia 
 
134.LOLEK 
Wadowice, rok dwudziesty Emi rodzi syna 
szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna 
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki 
Po maturze z kolegami wypad na kremówki 
 
Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła drugiego       /2x 
 
Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu 



Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu 
Szesnastego października siedem osiem roku 
Słyszy świat: Habemus papam i doznaje szoku 
 
Trzynastego maja cały świat oddech wstrzymuje 
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje 
Matka Boża miała tutaj plany widać własne 
Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne 
 
Dwa tysiące pięć to kwiecień Bóg sam decyduje 
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje 
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie 
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem    /2x 
 
Kościół żyje i żyć będzie, słowo Boga dane 
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane 
Znów Habemus papam słyszy świat i się raduje 
Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje 
 
Ref.: Mamy nowego Benedykta szesnastego    /2x 
 
135. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 
Jezus zwyciężył to wykonało się szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest 
Panem  o Alleluja po wieczne czasy Królem królów jest. Jezus jest Panem , kto? Jezus jest 
Panem kto? Jezus jest Panem kto? Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem 
ziemi tej. Alelluja, Alelluja, Alelluja! 
 
136. WYWYŻSZONY BĄDŹ 
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. 
 
137. MELODIA STĘSKNIONYCH SERC 
Jezus Jezus melodia stęsknionych serc 
Jezu Jezu przyjdź do nas wołamy cię 
hosanna hosanna ty koisz wszelki ból 
przyjaciel 
wybawca 
oczekiwany król 
Jezus Jezus melodia stęsknionych serc 
Jezu Jezu przyjdź do nas wołamy cię 
Jezus Jezus melodia stęsknionych serc 
Jezu Jezu przyjdź do nas wołamy cię 
hosanna hosanna ty koisz wszelki bol 
przyjaciel 
wybawca 



oczekiwany król 
Jezus Jezus melodia stęsknionych serc 
Jezu Jezu przyjdź do nas wołamy cię 
jeden dzień jak tysiąc lat tysiąc lat jak jeden dzień a my wciąż z nadzieja spoglądamy w górę 
kiedy się wypełni czas każde oko ujrzy cię każdy język wyzna że ty jesteś królem 
 
138. NASZ BÓG 
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 Nasz Bóg 
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  
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 Nasz Bóg 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
Już nic nas nie zatrzyma 
Jeśli nasz Bóg jest z nami 
Któż jest przeciwko nam 
Jeśli nasz… 
 
139. BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA 
Błogosław duszo moja Pana, 
Wszystko co we mnie, 
Jego Najświętsze imię! 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci, 
Nigdy nie zapominaj!    2x 
 
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! 
 



Błogosław duszo moja Pana, 
Wszystko co we mnie, 
Jego Najświętsze imię! 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci, 
Nigdy nie zapominaj! 
 
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! 
 
Błogosław duszo moja Pana, 
Wszystko co we mnie, 
Jego Najświętsze imię! 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci, 
Nigdy nie zapominaj!   2x 
 
Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! 
Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! 
Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! 
Błogosławcie Go!   4x 
 
Błogosław duszo moja Pana, 
Wszystko co we mnie, 
Jego Najświętsze imię! 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci, 
Nigdy nie zapominaj!  
 
140. WITAJ, POKARMIE 
1. Witaj, Pokarmie, w którym niezmierzony ehCD 
    Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony, ehCD 
    Witaj, napoju zupełnie gaszący GDaD 
    Umysł pragnący. Ghe 
Witaj krynico wszystkiego dobrego 
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego 
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności 
Niesiesz godności. 
3. Witaj z niebiosów manno padająca 
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca: 
Wszystko na świecie co jedno smakuje 
W tym się najduje. 
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego 
Drzewo owocu pełne żywiącego: 
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi 
Choć nad nim stoi. 



5. Witaj Jedyna serc ludzkich radości 
Witaj strapionych wszelka łaskawości 
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają 
K'Tobie wołają. 
 
141. AGNUS DEI 
Alleluja, Alleluja 
To nasz Pan, Wszechmogący Bóg/x… 
Alleluja! Święty, Święty 
Jesteś Panem Wszechmocnym 
Baranek godzien czci/2x 
Jesteś święty, święty 
Jesteś Panem wszechmocny 
Baranek godzien czci/2x 
Święty 
 
142. NIE MĄDROŚĆ ŚWIATA TEGO 
Marana tha! /x4 
Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów  2X 
 
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 
 
Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów   2x 
 
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 
 
Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów  2x 
 
Idźcie i głoście Syna Boga Panem 
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane 
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie 
Królestwa Jego - niechaj przyjdzie – przyzywajcie! 
 
Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów   3x 
 
143. 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! 
 
Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc 
tak pragniemy Ciebie, Panie 
niech Twa moc dziś objawi się 
pokaż 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 
 
Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc 
tak pragniemy Ciebie, Panie 
niech Twa moc dziś objawi się 
pokaż swoją chwałę!  
 
144. U STUDNI 
Spotkamy się kiedyś u studni 
Wkoło będzie zielono 
Nasze żony będą odświętne 
Nawet wódkę wypić pozwolą 
 
Spotkamy się kiedyś u studni 
Takiej zwykłej - z kołowrotem 
Woda w niej będzie chłodna 
W świat uwierzymy z powrotem 
 
Spotkamy się u studni 
Być może że na drugim świecie 
Bóg przecież jest łaskawy 
I pewnie da nam tę pociechę 
 
Spotkamy się kiedyś u studni 
Z wiecznie żywą wodą 
Bellona też zaprosimy 
On przecież będzie polewał 
 
Spotkamy się u studni 
I będziemy znów tacy młodzi 



Nasze żony będą piękne 
Nam wódka nie będzie szkodzić  
 
145. DUSZO MA PANA CHWAL 
Ref. Duszo ma Pana chwal Oddaj Bogu cześć Świętemu śpiewaj pieśń Z mocą wywyższaj Go 
Duszo ma Uwielbiam Boże Cię  
1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń Cokolwiek 
jest już za mną i to wszystko co przede mną Wiem, będę śpiewać gdy nadejdzie zmrok  
Ref. Duszo ma Pana chwal...  
2. Bogaty w miłość gniew oddalasz Panie Twe serce miłe wielbię imię Twe Ze względu na Twą 
dobroć będę śpiewać Tobie pieśni Wiele powodów by uwielbiać Cię 
 Ref. Duszo ma Pana chwal...  
3. Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę Nadejdzie czas mego końca tu Dusza ma będzie już na 
zawsze Cię uwielbiać W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń  
Ref. Duszo ma Pana chwal... /x2 Uwielbiam Boże Cię /x2  
 
146. MY WIERZYMY 
1. W czasie wielkiej desperacji 
Gdy zwątpienie wokół nas  
Jest jedynym fundamentem 
Wiarę swą mamy w Nim  
W tym złamanym pokoleniu  
Choć ciemność trwa widzimy że  
Tylko w Nim jest wybawienie  
Wiarę swą mamy w Nim  
Ref. My wierzymy w Boga Ojca  
My wierzymy w Syna moc  
My wierzymy w Duchu Świętym 
I że życie mamy w Nim 
My wierzymy w śmierć na krzyżu  
My wierzymy że zwyciężył zło  
My wierzymy w zmartwychwstanie  
I że Pan powróci znów  
2. Miejmy wiarę niewzruszoną  
Większą niż to mówi pieśń  
W czasie pokus i słabości  
Wiarę swą mamy w Nim / x2  
Ref. My wierzymy w Boga Ojca … 
 
Niech zgubieni swój odnajdą dom  
Miłość pełna w nim zapanuje znów 
Kościół wreszcie niech pokocha świat  
Wiarę swą mamy w Nim  
Bramy piekieł nie przemogą Go  
Boża wielka moc zniszczyła zło  
Wiemy że On sam nie zawiedzie nas  
Wiarę swą mamy w Nim  
Ref. My wierzymy w Boga Ojca … 
 
147.SCHOWAJ MNIE POD SKRZYDŁA SWE 
Schowaj mnie pod skrzydła Swe 
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej 
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 
 
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg 
 
Odpocznę dziś w ramionach Twych 
Dusza ma w Tobie będzie trwać 
 
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg 
 
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg 
 
148.W TOBIE JEST ŚWIATŁO 
Każdy mrok rozjaśni 
W Tobie jest życie 
Ono śmierć zwycięża 
Ufam Tobie Miłosierny 
Jezu wybaw nas  
 
Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach 
Duchu Miłości przemieniaj nas 
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj 
Duchu Nadziei umacniaj nas 
 
149.PRZYBĄDŹ ŚWIĘTY, NIEPOJĘTY 
Języku ognia przyjdź i płoń w naszych sercach 
Duchu Miłości przemieniaj nas 
Swe pocieszenie nam daj i nim wypełniaj 
Duchu Nadziei umacniaj nas 
 
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 
Nią ogarnij nas, Amen 
Nią ogarnij nas, Amen 
 
Obłoku jasny ochroń nas przed gniewem złego 
Daj soli smak i światłu blask 
Nie daj się ukryć miastu Boga przedwiecznego 
Osłaniaj je, strzeż jego bram. 
 
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 



Nią ogarnij nas, Amen 
Nią ogarnij nas, Amen 
 
Pocieszycielu radość Swą ześlij z Nieba 
Wszak Dobry ją obiecał nam 
Przerwij milczenie w Imię Syna słowa chleba 
Najświętsze tchnienie wołaj w nas 
 
Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu 
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość 
Nią ogarnij nas, Amen 
Nią ogarnij nas, Amen  4x 
 
150.CHLEBIE NAJCICHSZY, 
   otul mnie swym milczeniem, 
   ukryj mnie w swojej bieli, 
   wchłoń moją ciemność. 
           
1. Przemień mnie w siebie, 
   bym jak Ty stał się chlebem. / x2 
   Pobłogosław mnie, połam, 
   rozdaj łaknącym braciom. / x2 
 
2. A ułomki chleba, 
   które zostaną / x2 
   rozdaj tym, 
   którzy nie wierzą w swój głód. / x2 


