
     Duchu Święty przyjdź 
     Działaj z mocą w nas
     Duchu Święty przyjdź
     Przemień smutku czas.

24.  Przyjaciela mam co pociesza  mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach. 
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg.   x 2 
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus.   x 2 

25.   Przyjdę do was w Moim Duchu   
i rozraduję wasze serca

26.     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. 

27.     Oto Mesjasz, oto nasz Król,  
oto Jezus - przychodzi tu.    

28.     Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.  
Ja nie wiem czemu miłością darzy 
mnie.
On mi Nowe Życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem 
mym. X 2

29.     Gdy klęczę przed Tobą   
modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym 
i we mnie radość (miłość) wznieć.
Ref: Ave Maria, gratia plena,
Dominus, tecum, benedicta tu x 2 
2.Wszystko Tobie oddaję, każdy sen i 
każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja – wznieś je 
przed Pana tron.
3.Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą 
radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo niech 
spocznie w dłoniach Twych.

30. Dzięki Jezu, dzięki Jezu 
- dzięki Ci, że kochasz mnie.        
Dzięki Jezu, dzięki Jezu  
- dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz 
mnie. 
2. Ducha Swego nam zesłałeś 

D h 
     - dzięki Ci, że kochasz mnie.

G A  
Ducha Swego nam zesłałeś
- dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz 
mnie.
 3. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie 
weźmiesz- dzięki Ci, że kochasz mnie.

         G A  
     Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie 
weźmiesz
     - dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz 
mnie

31.     Duchu Święty wołam przyjdź  
W sercach rozpal ogień Swój
Jedno uczyń z naszych serc
Miłość, radość pokój wlej.

   
 

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie  
Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ
1.    Duchu Święty, Tchnienie Ojca,      
Dawco Życia!  
Duchu Święty,
Źródło Wody Żywej w nas! 
Ref.: Tak pragniemy Ciebie Panie,    
jak spękana ziemia deszczu,   x 2
jak pustynia  - kropli wody,         
Duchu, przyjdź!                        
2. Duchu Święty
Tyś Mądrością niezmierzoną!
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam!
Ref.:  I prowadzisz nas do domu,   
gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź!
Tak pragniemy Ciebie Panie,    
 jak spękana ziemia deszczu,   
 jak pustynia  - kropli wody,         
Duchu, przyjdź!                        

Coda:
Prowadź mnie, prowadź mnie....      x2 

2. Ofiaruję Tobie, Panie mój całe 
życie me.
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz..
Tyś Miłością mą - jedyną jest. 
2. Przed Twój Święty Ołtarz, Panie mój 
niosę wino, chleb 
– Ty przemieniasz je w Krew i Ciało.
Chlebem Życia karmisz cały świat 
- za ten życia Dar – dziękuję Ci. 

3.     Czekam na Ciebie, Dobry Boże   
Przyjdź do nas Panie, pośpiesz się!
Niechaj mi łaska Twa pomoże 
- chcę czystym sercem przyjąć Cię. 
Ref: Przyjdź do mnie Panie, mój Dobry Boże! 
Przyjdź i nie spóźniaj się! 
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską 
Swoją. 
Przyjdź i nie spóźniaj się!
2. Wśród licznych trosk i niepokojów, 
kiedy już sił nie starcza nam 
- karmisz nas Panie Swoim Ciałem. 
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 
Ref: Przyjdź do nas Panie, nasz Dobry 
Boże…  

4.     Bóg kiedyś stał się jednym z nas,  
by nas przemienić w siebie. 
Ref.: Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas 
na zawsze już. x 2
2. Uczył, że pan Bóg kocha nas,  
wszyscy zaś braćmi jesteśmy. 
3. Ducha Świętego zesłał też, 
by wszystkich nas uświęcił. 
4. Założył Święty Kościół swój, 
byśmy z Nim jedno byli. 
5. Maryję, Matkę ludziom dał, 
by wspomożeniem była. 



5.     Oto idzie mój Bóg,   
oto idzie mój Król! 
Oto Zbawiciel mój x 2
- a Imię Jego Jezus! 
Ref: Tęsknię za Tobą Panie! 
Wiem, że przyjdziesz niebawem.
Z głębi serca dziś wołam: x 2 
- MARANA THA! 

6.     Tak mi dobrze, że jesteś tu   
Panie/x2
Trzymaj mnie mocno dziś.
Zawsze chcę przy Tobie być /x 2
Panie, Panie, Panie mój
2. Boża miłość  wypełnia mnie,Panie/x2
3. Boża Radość… Pokój… Łaska

7 . 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. 

8.   Wielbić Pana chcę  
radosną śpiewać pieśń. 
Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest. 

9.     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.  
          
                            ***
10. Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy 
dziś      
do naszych serc, do naszych dni.     / x2 
     Niech spłynie Twoja łaska     
     i niech wypełni mnie           
    bo nadszedł czas by cały świat - 
poznał Cię.  
Tyś Królem jest  -  wołamy przyjdź ! 
Tyś Królem jest  -  wołamy przyjdź!    

11.Otwórz me oczy o Panie
 Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć 
Ciebie!                        x 2
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!

12.     O Alleluja, Alleluja   x 4   
O wychwalajcie Go wszystkie narody
i wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna
a Jego wierność trwa na wieki.

13.     Wielki jest nasz Pan   
i godzien wielkiej chwały 
w mieście naszego Boga. 
Święta Jego Góra, wspaniałe 
wzniesienie 
radością jest całej ziemi. 

14.     Wielbić Imię Pana dziś chcę,      
Wielbić Imię Pana dziś chcę, 
Wielbić Imię Pana dziś chcę   x 2
- to mój Bóg. 
1. Imię Pana jest twierdzą, 
warowną twierdzą. 
Skałą zbawienia,    x 2 
schronieniem mym. 

15.     Będę chwalił Pana na wieki,   
chwalił Pana na wieki 
Bez końca me usta niech wielbią Go/x2 
Uwielbiaj Pana za mną
I razem wywyższajmy Jego Imię! 

16  .     Ogarnęła mnie Twa Miłość Królu   
mój
Ogarnęła mnie Twa Miłość, 
Oblubieńcze mój
Kocham Cię, kocham Cię
Kocham Cię x 2

17. Jezu, jesteś Królem
- oddajemy Ci cześć.
Stoisz tu pośród dzieci Twych
- wielbimy majestat Twój!
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron
-przyjdź Jezu i króluj nam.

18.     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

19.     Przytul  mnie Jezu   –   tak mocno   
do Siebie,   
ukryj głęboko  –   na dnie Twego Serca.

A,a,a   - na dnie Twego Serca
A,a,a   - na dnie Twego Serca. 

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

21.     Nasz Bóg jest potężny w mocy   
Swej
Króluje nas nami dziś
Z nieba rządzi w mocy, Miłości, 
Mądrości Swej.

22. Duchu Święty przyjdź   / 4x   
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, 
niech miłość zagości w nas.

23. 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
                          


