1. 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.
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2. 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.
3. 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.
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4. 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.
5. 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
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6. 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.
7. 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.
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8. 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
9. Nie siłą nie mocą naszą,
eaH7e
lecz mocą Ducha Świętego /2x
Ruah, Ruah, Ruah.
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10. Niech Twój Święty Duch, dziś przeniknie mnie. DhDh
I niech zawsze już gości w duszy mej.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych!
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Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty, przyjdź!
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.
I niech spadnie deszcz....
11. 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!
13. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
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12. Niechaj płomień Twej miłości spali mnie dFCgd
Niechaj spłonę dzisiaj w nim
Bgd
Podążam Twoim śladem, oto widzę
Cgd
Jeszcze drżą gałązki, które poruszyłeś
Widzę Twój cień, jeszcze żarzą się węgle z ognia,
Który rozpaliłeś byłeś tu przede mną.
Czuję Twą obecność, lecz nie mogę
aCGda
Ciebie dojrzeć Panie, tylko Cię odczuwam,
Fda
Wszystko stworzenie mówi do mnie,
Gda
Że byłeś tu przed chwilą.
Blisko stał mój Pan, słyszę jeszcze
delikatne bicie Jego serca
Proszę, daj mi się dotknąć, tęsknię Panie
Do spotkania z Tobą twarzą w twarz.
Mówisz tak delikatnie, że tylko jak milczę
Mogę usłyszeć Twoje słowa
Błagam przebij moje serce, abym umarł
Abym umarł z miłości do Ciebie.

14. Ojcze daj mi Ducha - 2x
Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie
I przeciwności, które przychodzą do mnie.
15. 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!
16. Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca.
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17. Przybądź Płomieniu, niech węgle naszych serc
rozpali ogień miłości Twej.
Zjednocz nas w Krzyżu, on bramą Pana jest
Przez nią wejdziemy, by życie mieć
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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
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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
18. 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.
19. 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.
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