Hymn do Ducha Świętego
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Amen

1. AAA Alleluja! W Tobie cała nadzieja ma!
Alleluja! Alleluja! Tak, w Tobie nadzieja ma!
1. (Psalm 143) Kiedy duch mój omdlewa,
Serce zamiera, dusza pragnie Cię.
jak zeschła ziemia, ogrodu ulewa.
Prędko wysłuchaj mnie.
2. (Psalm 126) Twój dobry Duch mnie wyprowadzi,
Po równej ziemi zaprowadzi mnie.
Bo wiem, że ci, co we łzach sieją, żąć będą w radości.
3. (Psalm 130) Z głębokości wołam do Ciebie,
Nakłoń Swe ucho, głośno błagam Cię.
Bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Któż ostoi się?
4. (Psalm 23) Gdybym szedł przez ciemną dolinę,
Zła nie ulęknę, nie ulęknę się!
Bo wiem, że Ty, choć jest ciemno, Zawsze jesteś ze mną!
2. Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał.
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął, ale życie wieczne miał.
By mógł żyć na wieki. 4x
3. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja!
Pokłońmy się przed Nim
– On naszym Panem jest!
Jezus Chrystus zmartwychwstał Radujmy się bracia (siostry, wszyscy) Posyła nam Ducha -

4. Będę śpiewał na cześć Pana,
Który dobrem nasyca mnie
Będę śpiewał na cześć Pana
On nasyca dobrem życie me.
5. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.
6. Bo góry mogą ustąpić (powt) i pagórki się zachwiać (powt)
Ale miłość moja, miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan.
7. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.
8. Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech.
My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. /2x
Wciąż więcej Ciebie.
9. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, Miłość wierna jest x 2
1. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam.
2. Kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu,
kto trwa w Miłości, w Bogu trwa.
A Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest.
3. Nie lękaj się miłości, bo Bóg miłością jest
A doskonała miłość usuwa wszelki lęk.
4. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.
Bóg pierwszy ukochał nas, bo Bóg miłością jest

10. Bóg, mój Pan, daje mi moc
On swą dłonią przygarnia mnie.
Życiu memu nadaje sens,
Z Nim w swym życiu kroczyć chcę.

11. Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł
Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie
Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył
Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!
Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy
Taki mały będę kochał Ciebie!
Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim
Chcę miłością stać się w Twoim sercu!
Odpocznij we mnie Umiłowany mój
Moja miłości, moje wszystko!
Odpocznij we mnie, mój Ukochany
Wejdę w zmartwychwstanie,
nie spostrzegłwszy śmierci.
12. Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać Imię Twe.
13. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem – powt.
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom – powt.
A ułomki chleba, które zostaną – powt.
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód - powt.
14. Chlebie żywy łamany drzewem Krzyża - uwielbiamy Cię,
Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran - uwielbiamy Cię,
Baranku Boży chodzący dolinami serc - uwielbiamy Cię,
Jezus to nasz Pan – uwielbiajmy Go! 2x

15. 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!
16. 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!
17. Chwalę Ciebie Panie i wywyższam
Wznoszę w górę swoje ręce
uwielbiając Imię Twe
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
18. Chwała Bogu Ojcu
W chwale Jego Syn
Chwała Tobie Duchu
Tworzysz jedno w Nich.
Śpiewajmy: Alleluja Panu,
Alleluja. Alleluja. /2x

19. Ciebie Panie pragnę
Ciebie Panie chcę
W sercu moim miejsce dla Ciebie jest
Proszę wejdź, nie pukaj,
Drzwi otwarte są
Czuj się jak u siebie,
Tutaj jest Twój dom
I bądźmy razem
Aż po życia mego kres
Ja i Ty i Ty i ja
Niech spotkanie nasze
całą wieczność trwa.

20. Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny
Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny
Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty
Daj bogactwo Twe, abym stał się ubogi.
Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić
Daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił nie walczyć
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć
Daj mi życie Twe, abym umiał umierać
Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty Przyjdź!
Niech stanie się cud przemiany serca.
21. Do mnie wróć, zbawię Cię, cała ziemio! x2
Bo jam jest Pan i twój Bóg jedyny x2
Przyjdźcie tu, zbawi was, przyjdźcie do Pana x2
Bo On wasz Pan i wasz Bóg jedyny x2
22. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił - uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść mnie
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
23. Duchu miłości wylewaj się na nas
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa.
24. Duchu Święty Duchu Święty /2x
O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas
Miłość nam daj.
O przyjdź, napełnij nas rozraduj nas
Miłość nam daj.
O przyjdź i utul nas rozkochaj nas
Miłość nam daj.
25. Duchu Święty przyjdź/x4
Niech wiara zagości
Niech nadzieja zagości
Niech miłość zagości w nas. /2x

26. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.
Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem
Niech promienieje Twej chwały blask.
O Świadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać zmartwychwstał Pan.
Przyjdź Źródło Niebieskie, przyjdź Zdroju Życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.
Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.
Bądź nam tchnieniem, życia światła promieniem,
przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż.
27. Duchu Święty do nas przybądź
Ogarnij nas Swą mocą
Przytul nas do serca Twego,
Dotknij Swą miłością
Byśmy żyli dla Ciebie
Daj nam doświadczyć Twej mocy.
Daj nam rozkochać się w Tobie.
Niech Twoja miłość ogarnie nas.
28. Duchu Święty do nas przyjdź
Dotknij w sercach naszych ran
Uzdrów je miłością swą
Pokój w serca nasze wlej
Królu życia do nas przyjdź
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas
Łaską swoją ulecz nas
Ogień niech zapłonie dziś
Ojcze Stwórco świata przyjdź
Niech Twój obraz żyje w nas
Przyjdź i ześlij Ducha nam
Niech umocni życie w nas

29. 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
30. 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.
31. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone, wielbimy Cię.
32. Dziękować Ci Panie dziś chcę
Za miłość i łaskę Twą.
Dziękować Ci Panie dzisiaj chcę
Bo Ty sam chronisz kroki me.
To Ty, to Ty (2x) To Ty Bóg wszechmocny Adonai.
To Ty, to Ty (2x) To Ty, mój wszechmocny Pan.

33. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria!
Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię
Dzięki Ci składamy
bo wielka jest chwała Twoja
Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący
Panie, Synu Jednorodzony
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste
Gloria...
Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami
Albowiem tylko Tyś jest Święty
Tylko Tyś jest Panem
Tylko Tyś Najwyższy
Jezu Chryste, z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca
Amen, amen, amen, amen, amen.
34. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów / 2x (Ps 42,8)
Dusza moje pragnie Boga, Boga żywego/ 2x
Ref.: Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże
Ujrzę oblicze Boże

35. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
i śpiewać psalm Twojemu imieniu
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
a nocą wierność Twoją,
przy dziesięciostrunnej harfie
i lutni i dźwięcznej cytrze.
36. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię
Ja jestem Twym lekarzem
Posyłam Słowo i uzdrawiam Cię
Ja jestem Twym lekarzem
Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie
Ty jesteś mym lekarzem
Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie
Ty jesteś mym lekarzem.
37. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
38. Jestem kochany... z moim grzechem,
Jestem kochany z mą słabością.
Za darmo ukochał mnie Pan,
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.
39. 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.

40. Jesteś Królem! (powt.) 2x
Królem jest Bóg! / 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go!
41. Jesteś radością mojego życia
O, O - O Panie mój / 2x
Ty jesteś moim Panem. (3x)
Na zawsze jesteś Panem mym.
Jesteś miłością ...
Jesteś pokojem ...
42. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja.
43. Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja / 3x Alleluja
Więc śpiewajmy Mu radosne Alleluja / 3x Alleluja
Alleluja Alleluja Alleluja ….
44. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie.
Chwałę z serca swego dam.
Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego życia!
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy swej!
W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień!
W jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
45. Jezus, jak cudowny to Pan
W Nim przebaczenia i miłości jest zdrój
Jego blask światłem darzy nas Jezus, jak cudowny to Pan.

46. Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię Jezus jest tu.
Pan jest wśród nas ... Bóg kocha nas ...
47. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.
Zmartwychwstał Pan i królem jest.
48. Jezus, Jezus - święty, namaszczony Pan, Jezus.
Jezus, Jezus - żyje wywyższony Pan, Jezus.
Twe Imię jak miód na ustach mych.
Twój Duch jest jak woda duszy mej
Twe słowo jak lampa u mych stóp.
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.
49. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie /4x
Jeśli mnie nie podtrzymasz Panie, to umrę
Wspomnij na mnie ze swego Królestwa
Bo chcę uciec z miejsca, gdzie mnie postawiłeś
Wcale nie jest mi łatwo oddać życie
Podtrzymaj moje mdlejące ramiona
Nie pozwól mi zejść z drzewa życia
Tu wysoko mi pokaż ziemię obietnicy
Tu przed śmiercią niech się rozraduję
50. Jezus mą miłością jest
Jezus moją miłością jest
Panie, kocham Cię.
51. 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.

52. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dajesz Swojego Ducha, uwielbiam Cię.
53. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą
54. Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie
Jezu prowadź mnie, Jezu przygarnij mnie.
55. 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 (x4)
Tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.
56.J ezu, źródło nieginące miłości Ojca
Otworzyło się, obmywając z grzechu mnie /3x
Jezu, zanieś tę modlitwę do tronu Ojca
Rozpoznaję Cię, Tobie ufać wiernie chcę

57. Każdy spragniony i słaby dziś,
Niech przyjdzie do źródła,
W zdroju życia zanurzy się.
Wszelki ból i cierpienie,
niech odpłyną w dal,
w morzu Jego miłości
serca uleczy dzisiaj Pan.
Duchu święty przyjdź. /2x
58. Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce, dając cześć
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię Panie
59. Król Królów Pan Panów, chwała, alleluja!
Jezus, Książe Pokoju, chwała, alleluja!
60. Ku Tobie Panie wznoszę tęskną moją duszę
Mój Boże, Tobie ufam, Ciebie szukam.

61. Magnificat
Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego,
Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha.
Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą,
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze niech będzie
teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie.
62. Maria Regina Mundi, Maria Mater Ecclesiae
Tibi assumus, Tui memores,. Vigilamus!
63. Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem,
Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć sił nie mają,
Matko pod krzyżem schylona, Matko, co z swym Synem konasz,
Maryjo, Matko moja.

1.Naucz mnie, Matko, tak jak Ty
Przyjmować Krzyża ciężki konar
I więcej już nie mówić nic,
Kiedy na Krzyżu Pan mój kona..
2.Bądź ze mną kiedy wrócić czas
Z marnotrawnego synów grona,
Pozwól mi wówczas spotkać Cię
Tam, gdzie na Krzyżu Pan mój kona, Maryjo!
Ref. Maryjo. Matko tych....
3.Naucz mnie. Matko, tak jak Ty
Z pokorą słuchać głosu Pana
I pojąć, że najlepsze dni,
to te spędzone na kolanach
4.Zabierz mnie, Matko, pod sam Krzyż.
Do stóp Jezusa, mego Pana
I klęknij ze mną jeszcze dziś
Tam, gdzie Chrystusa Krew przelana, Maryjo!
64. Matko Życia, Maryjo
Matko moich narodzin z niewoli grzechu,
Matko powstania za snu śmierci,
Która sprawiasz,
że budzącemu się człowiekowi
jaśnieje Chrystus.
Weź moje życie
Weź moje życie w swe dłonie
I proszę powiedz Ojcu Niebieskiemu,
Że jeszcze jedno małe serce
Pragnie żyć, jak Jego Syn.
65. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
wielka jest wierność Twa do nieba sięga wzwyż
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zbliżasz się.

66. Misericordias Domini in aeternum cantabo
(zawsze będę sławił Miłosierdzie Pana)
67. Mój Pan mocą moją jest
Pieśnią i zbawieniem
On Bogiem mym (2x)
Dla Ciebie otwieram serce swe (3x)
Mój Pan Królem był i jest
Na zawsze i na wieki. Amen (2x)

68. Na krzyżu poślubił mnie Pan
Krzyż jest słodkim łożem miłości
Tam słucham Jego milczenia
Cisza rozdarła zasłonę w świątyni
Oblicze Przedwiecznej Miłości
W pełni się wtedy odsłoniło
Spadł deszcz, paschalny spadł deszcz
Moje szaty znów są śnieżnobiałe.
Myślałam, że to może ogrodnik
Bo w grodzie wezwał mnie po imieniu
Mam pierścień, na palcu mam pierścień
Ojciec mi go tam nałożył
Chcę tańczyć, z radości chcę tańczyć
Moje serce dziś omdlewa z miłości
Zmartwychwstał (Alleluja),
prawdziwie zmartwychwstał (Alleluja)
Pocieszycie mi to dziś powiedział
Alleluja (powt) Alleluja (powt.)
Moje serce dziś omdlewa z miłości.
69. Na nowo stwarzaj mnie, niechaj z Ducha zrodzę się.
70. Nasz Pan jest potężny
W mocy swej króluje nad nami
I z nieba rządzi
w mocy miłości, mądrości swej.
71. Naucz mnie miłości krzyża - 2x
Wciąż umierać razem z Tobą - Baranku
Naucz mnie miłości krzyża - 2x
We krwi Twojej płukać szaty - Baranku
72. Niczym się nie trap niczego nie bój.
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi.
Niczym się nie trap, niczego nie bój.
Bóg Miłością jest!

73. Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy (2x)
On jest siłą mocą wielką, On jest prawdą niepojętą,
Więc nie lękaj się, uwierz Bóg wystarczy Sam,
Bóg sam wystarczy)
Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy (2x)
74. Niech Twój Święty Duch, dziś przeniknie mnie.
I niech zawsze już gości w duszy mej.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych!
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty, przyjdź!
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.
I niech spadnie deszcz....
75. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!
Jezus, tylko Jezus Panem jest!
76. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
77. Niechaj miłość Twa jak potężna fala
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój
Chryste, dotknij mnie.
78. Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie.
Pieśnią chcę chwalić imię Twe
I z dziękczynieniem chwalić Cię.

79. Niech oblicze Twe, Panie mój,
zajaśnieje nad sługą twym.
Niech oświeca mnie Jego blask.
80. Nie ma takich gorzkich łez
Nie ma takich smutnych chwil,
Których nie uleczy mój Bóg.
Wstanę, ach, poderwę się,
Pootwieram wszystkie drzwi,
Dobry Bóg przebaczył mój grzech.
Wielbię Cię, Panie mój,
Chcę się przytulić do Twoich stóp,
Tańczyć dla Ciebie chwały pieśń.
81. Nie siłą nie mocą naszą,
lecz mocą Ducha Świętego /2x
Ruah, Ruah, Ruah

82. O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie
Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje
On mój, ja Jego wyłącznie, jedynie
Serce Jezusa w moim sercu bije
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.
83. Oczarowałaś me serce, siostro ma, Oblubienico
Oczarowałaś me serce Jednym paciorkiem Twych naszyjników
Jednym spojrzeniem Twych oczu zachwyciłaś mą duszę
Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku...
Ref: Wprowadź mnie królu w Twe komnaty
Cieszyć się będziemy i weselić Tobą
O Ty, którego miłuje dusza moja
Wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada
Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma, Oblubienico
Jak piękna jest miłość Twa, Słodsza od wina
A zapach Twoich szat Nad wszystkie balsamy
Miodem najświeższym ociekają wargi Twe...
Ref: Wprowadź mnie Królu….
Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, Oblubienico
Ogrodem zamkniętym źródłem zapieczętowanym
Jak lilia pośród cierni Tak Ty pośród dziewcząt
O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna..
84. 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.
Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.

85. Ofiaruję Tobie, Panie mój
Całe życie me, cały jestem Twój - aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.
86. Ojcze daj mi Ducha - 2x
Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie
I przeciwności, które przychodzą do mnie.
87. Ojcze, chwała Tobie
Swe życie składam Tobie, Kocham Ciebie.
Jezu, chwała Tobie.....
Duchu, Chwała Tobie...
88. O Jezu, cichy i pokorny
Uczyń serce me według serca Twego.
89. Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha mego! (2x)
Całuj mnie pocałunkami Twoich ust
Jak słodka Twoja miłość jest
Pociągnij mnie biegnijmy
Całuj mnie pragnę Ciebie
Napełnij mnie Twoim Słowem
Łoże nasze z zieleni
Chora jestem z miłości
Całuj mnie pragnę Ciebie
Powstań wietrze z północy
Powstań wietrze z południa
Wietrze wiej przez mój ogród
Bo omdlewam z miłości
Życie ze mnie odeszło
Miły mój się oddalił
Jam jest mego miłego
A On jest cały mój
Na cóż budzić ze snu moją umiłowaną
Póki nie zechce sama, póki nie zechce sama

90. O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego
Jako zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie
91. O mój najsłodszy Jezu
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma
Niechże ta chwila teraz to szczęście mi da
92. O Pani ufność nasza
w modlitwy Twej obronie
Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju
93. Oto ja poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moja rozkoszą będzie być posłusznym
Daj mi Twego Ducha,
abym mógł stać się chlebem
abym stał się winem,
abym gasił Twe pragnienie
Nie chcę Ci już mówić
o moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.
94. Oto stoję u drzwi i kołaczę (2x)
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a On ze mną.
95. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
I być bliżej Niego, i kochać goręcej.
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
96. O usłysz mój głos (2x), Panie mój wołam Cię.
O usłysz mój głos (2x), przyjdź i wysłuchaj mnie.

97. Oto ja twój Bóg czynię nowa rzecz
Już się rozwija, czy nie widzisz tego, że
Oto ja twój Bóg czynię nowa rzecz
Już się rozwija, czy nie widzisz tego…
Przebudź się, mówi Pan twój Bóg
Przebudź się, mówi Pan.

98. Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
99. Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.
100. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
wśród chwał - uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony nasz Król wywyższony
Oddajmy Jemu cześć.
On Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa,
niebo i ziemio radują się Jego Imieniem.
Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał.
101. Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość swą wyznaję Ci:
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w Prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie – uświęć je.
102. Panie, przepasz mnie
I poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść
Panie, o Panie, przepasz mnie - 2x
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham /2x
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię!
103. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy Panie mój, Królu mój (2x)
Wywyższamy Cię (3x) Boże nasz.

104. Panie, spraw, by me serce stało się sercem Twoim
Bym był cichy i pokorny jak Ty,
abym znalazł ukojenie dla duszy mojej
105. Panie Ty znasz moje imię - ukryte jest w Tobie
Objawiaj mi Swoją miłość Którą zachowałeś dla mnie
106. Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego Święte Imię. - Alleluja,
107. 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
Miriam Tyś jest bramą do nieba
Moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do swego łona
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć
Pragnę umrzeć, aby żyć.
108. Powietrzem moim jest /x2
Obecność Twoja święta w sercu mym
Powszednim chlebem mym /x2
Twe żywe słowo dane mi dziś
Bez Ciebie nie mogę już żyć Panie Jezu
Dla Ciebie me serce chce bić
109. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty Światła Twego strumień!
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!
O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie!

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w
płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza
Oddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane!
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
111. Przybądź Płomieniu, niech węgle naszych serc
rozpali ogień miłości Twej.
Zjednocz nas w Krzyżu, on bramą Pana jest
Przez nią wejdziemy, by życie mieć
Wejdźmy do świątyni Jego Ciała - przez przebity bok
W niej dziedzictwo nasze: skarb wody i krwi - obmyjmy się w nich
Ta brama tak jest wąska, że aby przejść - trzeba dzieckiem być
I stracić swoje życie - by znaleźć je
Na Krzyżu z Jego cierpienia, z Jego "Pragnę" - narodził Kościół się
Zostawił nam swoje Ciało, byśmy trwali w Nim - uwielbiajmy Je
Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele - a starczy na pokarm dusz
Usta moje Krwią skropione – świątyni drzwi
112. Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić
Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać
Przyjdź do Niego, jaki jesteś
Przyjdź, przed Swoim Bogiem teraz stań .....Przyjdź…
Każdy język wyzna, że Tyś Bogiem jest, kolano każde zegnie się,
Wciąż największe skarby czekają na tych, Którzy dziś wybiorą Cię.

113. Przyodziałeś mnie Panie w swoją moc
Duch Twój na mnie spoczął.
Wysławiam Jezu Twoje zwycięstwo,
Nad mocami ciemności!
Sławię Cię, Panie mój, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Dzięki Ci za to, żeś
Uchronił moje życie od śmierci,
Nogi od upadku i oczy od łez.
Coda: Wysławiam Jezu Twoje zwycięstwo,
Nad mocami ciemności!
114. Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca.
115. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
o to dziś błagam Cię
Przyjdź w Swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok,
Przyjdź jako Moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
Przyjdź jako Źródło pustyni,
Z mocą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.
116. Przytul mnie do Swoich ran
Z których płynie miłość i to wystarczy
Tylko mocno przytul mnie
Nie musisz już zmieniać nic
Mój ból miesza się z Twym bólem
Ref. Tylko mocno przytul mnie
Tylko mocno kochaj mnie

117. Przywołaj mnie Panie, przywołaj mnie Panie na pustynię.
I niech mój głód Ciebie i moja tęsknota przywoła Ciebie.
Mów do mego serca , mów do mego serca ,
Ty znasz jego ukryte doliny.
Tam gdzie usychają piękne winnice,
Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.
Niech we mnie umilkną pragnienia i myśli, abyś mógł mówić Ty
Niech słowa miłości i przebaczenia przenikną duszę mą.

118. Raduje się dusza ma Wielbi Pana swego
Będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe dzieła
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje Imię
Jest miłosierny Pan Zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan, mój Zbawca.

119. Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem Twym.
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą,
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.
120. Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i wiary.
121. Śpiewa Izrael swemu Panu dziś /2x
Śpiewa, śpiewa Izrael /3x Śpiewa swemu Panu dziś.
122. Śpiewaj Alleluja Panu (śpiewaj Alleluja Panu)
Śpiewaj Alleluja Panu (śpiewaj Alleluja )
Śpiewaj Alleluja, śpiewaj Alleluja
Śpiewaj Alleluja Panu
123. Święte Imię Jezus / 2x
Jest na ustach mych i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym Zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.
124. Święty, święty, święty jest nasz Bóg,
święty jest nasz Bóg Wszechmogący
który był, który jest i który przychodzi
Święty, święty, święty jest nasz Bóg.
Jezus, Jezus, Jezus Panem jest,
Jezus Bogiem jest Wszechmogącym
który był, który jest i który przychodzi
Jezus, Jezus, Jezus Panem jest.

125. Święty, święty, święty, święty, święty Pan,
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król. / x2 (wszystko)
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,
Królu wejdź i rozgość się. / x2

126. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi / 2x
Alleluja (Alleluja) /3x Chwała i cześć!
127. Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp
I światłem na mojej ścieżce.
128. To mój Pan wiele mi czynił – On moim Bogiem
To mój Pan wiele mi uczynił – On mnie uzdrowił / On mnie wyzwolił
129. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają
Twój krzyż, prosty, drewniany, a jakże wielki
W jego wnętrzu mała monstrancja – Twoje Ciało
I pięć strużek krwi błogosławi ziemię,
Naucz mnie umierać!
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź,
O Duchu Święty przyjdź – 2x
Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża
Przytuliły mnie mocno do Twojego serca
I ujrzałem w każdym upadku moim promień miłosierdzia
A w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei,
Że jedna kropla Krwi Twojej:
Spadając na mą pustynię
Zrodzi szaleństwo zielonej miłości. (2x)
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź,
O Duchu Święty przyjdź – 2x

130. Ubi caritas et amor
Ubi caritas, Deus ibi est
Tam gdzie miłość jest i dobroć
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg
131. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię
Swym Duchem ogarnij mnie.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz
I w miłość Twoją wtopić się.
132. Uwielbiam Imię Twoje, Panie.
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu, chcę wyznać, że:
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił.
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.
133. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt /2x
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas /3x …. jak nikt.
Swoje serce Mu dajmy...
życie, - wiarę, - nadzieję – miłość

134. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę. On źródłem życia jest.
135. Witaj Jezu, o cześć Ci Królu,
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie, Boży Synu.
Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe,
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, o alleluja.
136. Witaj Panie, dobrze, że jesteś.
Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie.
Dobrze, że przyszedłeś! /2x
137. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie,
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
138. W sercu Kościoła, mej matki, będę miłością wtedy będę wszystkim.
139. Wszelka chwała, wszelka cześć
Wszelka moc Twoja jest.
Święty Ojcze uwielbiam Cię,
Drogi Jezu mój Zbawco.
Duchu Święty czekam przyjdź - 3x
Ześlij ogień
140. W Tobie jest światło - każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie - ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie miłosierny Jezu wybaw nas
141. Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi
Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę
Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę
Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.

142. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie
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!
On nas bardzo miłuje – 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!
143. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie.
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
Duchu Święty, przyjdź.

144. Zabierz, Panie (modlitwa o miłość)
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
Cokolwiek mam i posiadam – 2x
Ref. Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to Panie oddaję
Twoje jest wszystko. -2x
Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę - 2x
Ref. Albowiem to mi wystarczy /2x
Twoje jest wszystko, Twoje jest wszystko
Albowiem to mi wystarczy /2x
Twoje jest wszystko. Amen.
145. Zamknij mnie w Swoich ramionach taką małą jak jestem
Utul mnie pieśnią Twego Serca taką małą jak jestem
146. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!
Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
147. Zmartwychwstał Chrystus Król , zakrólował nasz Bóg
Śmiercią zwyciężył śmierć Życie nam dał na wieki.
148. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan
On żyje! On żyje! On żyje! Żyje!
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan

149. Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
150. Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie
a noc tak jak dzień zajaśnieje

