
38. Złożyłem w Panu całą nadzieję  x2   
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania 
mego. Wydobył mnie z dołu zagłady, 
wydobył mnie z kałuży błota. A stopy me 
postawił na skale i umocnił moje kroki.            

39. Wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia, wszystko mogę  w tym, który kocha 
mnie.     x 2    
On drogą mą, którą kroczyć mam,  nadzieją - 
bez której nie mogę żyć.  On wiarą jest, co 
uskrzydla mnie  - Miłością, Miłością!  x 2       

40.   Jezus jest z nami tu    x4   
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,        
a Jego moc działa dziś, by uwolnić cię.
A jego moc działa dziś, by zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.

41. Ruah, Ruah, Ruah   x 2
Nie siłą, nie mocą naszą  –  lecz mocą Ducha 
Świętego!

42. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan i ja też 
spojrzałem na Niego. Dzisiaj spojrzał na mnie 
Pan, powiedziałem Mu: ,, - Kocham Cię!''

43. Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, 
króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy, 
Miłości, Mądrości Swej.                               

44. 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.                                

45. O wychwalajcie Go wszystkie narody      
I wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego 
łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność 
trwa na wieki.
O Alleluja, alleluja! O Alleluja, alleluja!

46. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie         
cała ziemia śpiewa, śpiewa! Wielka radość na 
Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba!  x2

1. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień!   x2 
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas.

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień !      x2 
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!

47. Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas    x 4    
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go 

48. Jezus zwyciężył to wykonał się,      
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.    
Jezus jest Panem, o Alleluja!   
Po wieczne czasy Królem królów jest!  
Ref. Jezus jest Panem  x4        
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem 
On jest Panem ziemi tej.    
2. Jezus zmartwychwstał,  niech każdy o tym 
wie, że szatan pokonany -  Jezus złamał śmierci 
moc.
 
49. Tobie Panie - zaufałem,         
moje życie daje - pod Twoje władanie.    x 2  
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me.         
Bo cudowna jest Miłość Twoja, jedyna – takiej 
nie może dać nikt inny.      
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz  - nie 
zabraknie dla nikogo.                         

50. On z Miłości zbawił świat, On Miłością 
darzy cię. Weź Tę Miłość w swoje ręce, zanieś 
innym Ją. Powiedz o tym, że to: JEZUS 
PANEM JEST!   Na wieki, na wieki…      x 2 

              
51. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą 
ustąpić  i pagórki się zachwiać i pagórki się 
zachwiać.   x 2            
Ale Miłość Moja, Miłość Moja - nigdy nie 
odstąpi od ciebie!  x 2
- mówi Pan.    
Twój Stworzyciel! Mówi Pan – twój Zbawiciel! 
Mówi Pan - Twój Stworzyciel! Mówi Pan – 
twój Zbawiciel!    
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„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię    i jakże  
bardzo pragnę, żeby On zapłonął!”  (Łk 12,49)

 
1.   Duchu Miłości wylewaj się na nas    z 
przebitego Serca Jezusa, Jezusa.             

2. Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi całą ziemię. 
Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi cały świat
Niech zstąpi Duch Twój 
i nastanie wszędzie pokój
Królestwo Twoje Panie będzie pośród nas.
     Abyśmy byli jedno, 
     abyśmy byli jedno                x 2 
     abyśmy byli jedno –
     Ojcze, prosimy spraw 

3.     Duchu Święty, Duchu Święty!   Duchu 
Święty, Duchu Święty! x 2 Przyjdź i rozpal 
nas,  I utul nas. Miłość nam daj!             

4. Bądźmy jedno, aby świat uwierzył,  że 
Jezus jest jedynym Zbawicielem. 

Bądźmy jedno, aby świat uwierzył, że Ojciec 
posłał Go. Alleluja! Wielbimy Ciebie we 
wspólnocie braterskiej miłości. Alleluja! 
Wielbimy Ciebie w jedności Ducha.                    

5. Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś!   

6. Ogniu Miłości – Duchu Święty przyjdź! x2
Niechaj Miłość Twoja płonie w nas – niech Jej 
żar na wieki w sercu trwa.

7. Niech Twój Duch przenika mnie, przenika 
mnie.  Niech Twój Duch  - przenika mnie, 
przenika mnie.    

8. Duchu Święty pouczaj mnie, Duchu Święty 
poprowadź mnie. Chcę iść za Tobą Duchu 
Święty, chcę iść za Tobą Duchu Święty.

9.  Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. 

Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech 
popłynie pieśń! 

Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!  
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!   
Jezus, tylko Jezus Panem jest!    

10. 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.      

11. Panie mój przychodzę dziś,   
serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed 
świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje 
wzwyż,  miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam 
Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,      
życie me oddaję Tobie, uświęć je.     

12.   Oto Mesjasz, oto nasz Król,    
oto Jezus - przychodzi tu.       
       
13. Oto Jezus nasz Pan, oto Jezus nasz Bóg. 
Oto On przychodzi w Mocy Swej.                       



14. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do 
mnie.  Ale powiedz tylko Słowo,  a będzie 
uzdrowiona dusza moja.         

 
15. 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!        
2. 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.                         
3. 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.                                                  4. Jak 
niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,  
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.          
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,              
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.                
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas.          
Chlebie Żywy, Życiem Swym darzący nas.      
Spraw, bym dla swej duszy Życie z Ciebie 
brał,                                                                
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać 
chciał.                                                                
6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,  
przywróć mi niewinność, oddal grzechów 
brud.                                                                   
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich 
nas  –  jedną kroplą może obmyć z win i 
zmaz.         

16.     Chlebie najcichszy, otul mnie swym    
milczeniem. Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń 
moją ciemność.               x2
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
                                                                              
17.  Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją 

pieśń.  Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam moją 
pieśń.                 
Ref. Teraz wiem - jesteś blisko mnie. Teraz 
wiem - jesteś tu. Teraz wiem - jesteś blisko x 2   
mnie. Nie lękam się, Twój Duch pociesza mnie. 

18. 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.                     

19. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty 
wybrałeś mnie. Pokochałeś tak bardzo, że łaska 
przelewa się w sercu mym. 
1. W Tobie jestem wybrany, święty i nieskalany 
przed Twoim Obliczem, Jezu. Jesteś 
błogosławieństwem, Twoja Łaska jest moim 
szczęściem. Umiłowany Bóg.

20.     Maryjo, Matko - Królowo naszych   serc, 
okryj nas Swym płaszczem, ukryj w Twym 
Sercu. Prowadź do Jezusa, wspieraj Twą 
Miłością.
 Kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię. x3             

 
21. Twoja Wola  –  moją wolą!
Twoja Droga – moją drogą. Panie mój – całym 
sercem służyć Ci chcę. Twoja Wola – moją 
wolą. Twoja Droga – moja drogą. Proszę Cię, 
Panie użyj mnie! 

22. Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich 
warg. Powiedz Panie, czego chcesz?     
A moją rozkoszą będzie być posłusznym.         
1. Daj mi Twego Ducha abym mógł stać się 
chlebem, abym stał się winem, abym gasił Twe 
pragnienie. 
2. Nie chce Ci już mówić o moich potrzebach.    
Panie, Ty wiesz wszystko objaw mi Twe 
pragnienia. 

23. Święta Maryjo Królowo, naszych 
codziennych spraw - prowadź nas jasną drogą, 
prowadź nas jasną drogą      

aż do niebieskich bram.    x 2                             

24.    Magnificat,   magnificat,   Magnificat 
anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea! 

25. 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.
1. Miriam Tyś jest bramą do nieba - moim 
niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie 
do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał 
jak Ty.
2. Gdybym umarł,  Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć…
Pragnę umrzeć, aby żyć.

26. Potężna Niebios Królowo  i Pani 
Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga 
posłannictwo i władzę,  by zetrzeć głowę 
szatana. Prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom 
anielskim,  aby ścigały szatanów,                    
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich 
wszędzie strąciły do piekła.                               
Ref. Święci Aniołowie i Archaniołowie          
brońcie nas, strzeżcie nas. Brońcie nas              
i strzeżcie nas. Amen, amen, amen.                   

27. Przybliżam się do tronu łaski, by 
otrzymać Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość 
Ojca - gdzie jedyne jest zbawienie. W Tobie, 
Boży Synu… W Tobie, nasz Panie…            
 Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię       
Jesteś godzien chwały i czci! 

28. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. 
x2  Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia. 
Amen, amen.                                                      

       
29.  Jezu, jesteś Królem oddajemy Ci cześć. 
Stoisz tu pośród dzieci Twych - wielbimy 
majestat Twój!        
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron.    x 3

    - przyjdź Jezu i króluj nam.       

30. Oddaję Ci całą chwałę i cześć, oddaję Ci 
całe serce swe.     x 2      
Święty, święty, święty wszechmogący Jezu.  x2  

31. Będę chwalił Pana na wieki, chwalił Pana 
na wieki! Bez końca me usta niech wielbią Go! 
x2   Ref. Uwielbiaj Pana za mną  i razem 
wywyższajmy Jego Imię!                     
                                 
 32.   Otwórz me oczy o Panie,   
otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, 
chcę widzieć Ciebie! Wywyższonego widzieć 
chcę,  ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały        
Wylej swą siłę i moc, gdy śpiewam: Święty, 
Święty, Święty! Święty, Święty, Święty!
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie! 
33. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię             
Swym Duchem napełnij mnie.                           
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą 
Twarz  i w Miłość Twoją wtopić się.     

34.   Święte Imię Jezus  /x2                               
Jest na ustach mych i w sercu mym, 
w mocy Ducha uwielbiam Cię.  x2      
Nie ma w innym zbawienia gdyż nie  
dano nam ludziom innego Imienia -  w Nim 
zbawienie jest. x2
 
35. O piękności niestworzona, kto Ciebie raz 
poznał,  ten nic innego kochać nie może.     
Czuję, że tonę w Tobie jako jedno ziarenko 
piasku  w bezdennym oceanie. 
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we 
mnie,  która by nie płonęła miłością ku Tobie,     
          Miłosierdzie Boże.  x 3      

36.   Misericordias Domini      
in aeternum cantabo.    

37. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się 
lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę 
się trwożyć. Wierzę Mu, bo On ma Moc 
przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, 
bo On ma właśnie taką Moc.


