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EUCHARYSTIA 
1(ś.426) 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. 
2. (ś. 448)Chrystus Wodzem, Chrystus Królem.  
Chrystus, Chrystus Władcą nam.  
2. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus, Christus imperat. 
3. Każdy spragniony i słaby dziś  
Niech przyjdzie do źródła 
W strumieniu życia zanurzy się,  
Ból i cierpienie niech odejdą w dal, 
W morzu Jego miłości serca uleczy dzisiaj Pan 
Panie Jezus przyjdź   
4.Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci 
On boleje tym, Jego serce drży 
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię 
Jesteś gotów Mu obiecywać że: 
    Ref. Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie  
            Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem 
            Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie 
            Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem 
 2. Kiedy kogut piał ty zaparłeś się 
Staje serce twe płacz rozsadza cię 
Gotów jesteś znów zerwać z życiem złym 
Pójść przeprosić Go i powiedzieć że: 
 3. Gdy na krzyżu był ocet dałeś Mu 
Jego szatę tyś w kości wygrał też 
Teraz klęcząc gdzieś w synagogi drzwiach 
Prosisz: Przebacz mi jam nie godzien jest 
5. Chlebie Żywy, łamany drzewem Krzyża, 
uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. /x2 
2. Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran,  
uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. /x2    
3.Baranku Boży, chodzący dolinami serc 
uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. /x2 
4.Jezus to nasz Pan, uwielbiajmy Go. /x2    
6. (ś. 525) Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu 

że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.   
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy      
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. 
       Ref.: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż   
               Jezus cierpiał za mnie.   x 2 
2.Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. 
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. 
Błogosławiony, ten kto wierzy, choć nie widział. 
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. 
7. (ś.339)Zbawienie przyszło przez Krzyż –ogromna to 
Tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. 

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować to weź swój krzyż na każdy dzień. 
I chodź ze Mną zbawiać świat -kolejny już wiek.  
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej. Nie 
musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. 
3. Każde spojrzenie na Krzyż -niech niepokojem zagości, 
bo wszystko w życiu to nic -wobec tak wielkiej Miłości. 
8. (ś. 442) Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje Serce. 
Uwielbiam Święte Rany zadane w krwawej męce.  
Uwielbiam Twoją Drogę i z krzyża siedem słów.  
Sławię Twoją Miłość, o Zbawco mój.  
9. (ś.342)Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie 
- Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. 
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,  
gdy noc się już kończy a ranek się budzi.  
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża 
do ciężko pracujących, konających na pryczach!  

ADORACJA 
10. (ś.101)Duchu Święty, ogarnij mnie, 
Otwórz oczy mego serca napełnij miłością. 
Duchu Święty - ja kocham Cię.  
Niech Twa święta wola pełni się. 
11. (ś. 4) Nie bój się, nie lękaj się 
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.  
Zostań tu, i ze mną się módl – razem 
czuwajmy, razem czuwajmy. 
12. (ś.464)  Bo góry mogą ustąpić, bo góry 
mogą ustąpić 
i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać.  
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić  
i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać.  
Ale miłość Moja, miłość Moja nigdy nie odstąpi od ciebie!  
Ale miłość Moja, miłość Moja nigdy nie odstąpi od ciebie 
Mówi Pan - twój Stworzyciel!  
Mówi Pan – twój Zbawiciel!  
Mówi Pan - Twój Stworzyciel! 
Mówi Pan – twój Zbawiciel!  

PIEŚNI  DO DUCHA ŚW. 
13.(ś. 550) Duchu Święty pouczaj mnie 
Duchu Święty pouczaj mnie                  
Duchu Święty poprowadź mnie     
Chcę iść za Tobą Duchu Święty  /x2  
14.(ś.98) Spocznij na nas Duchu Pana. Duchu mądrości i rozumu. 
Duchu poznania i bojaźni Bożej. Duchu miłości i mocy. 
15. (ś.176) Duchu Święty, Duchu Święty! /x2 
Przyjdź i rozpal nas, I utul nas, Miłość nam daj! 
16. (ś.11) Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, 
Duch Twój Święty niech dotknie nas. 

UWIELBIENIE 
17.(ś.516)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.  
 

18.(ś.466) W Tobie jest Światło – każdy mrok rozjaśni!  
W Tobie jest Życie – ono śmierć zwycięża!  
Ufam Tobie – miłosierny Jezu, wybaw nas! 
19.Tyś jest Bóg wywyższamy Cię,  
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię,  
Tyś nasz odwieczny Ojciec,  
Twe stworzenie wielbi Cię   /2x Amen.  
20. (ś.372) Nie ma większej Miłości, gdy ktoś życie swe oddaje za 
przyjaciół swoich.Nie ma – nie ma większej miłości 
Ref: To mój Pan – życie swe za mnie oddał.  
To Pan – życie za mnie dał.  
21. (ś. 425) Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz!  / x3 Uwielbiony 
bądź na wieki, Panie nasz 
22. (ś. 21) Panie, spraw by moje serce stało się sercem Twoim /x2 
 Bym był cichy i pokorny jak Ty, abym znalazł ukojenie dla duszy 
mojej.  / x2      
23. (ś.535) Dzięki za Twój Krzy ż, dzięki za Zwycięstwo Twe.  
Dzięki, że - Twa Krew oczyszcza mnie,  
dzięki za Miłosierdzie Twe 
24. (ś. 25) O Jezu, cichy i pokorny  
uczyń serce me według Serca Twego.  
25. (ś.26) Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
26. (ś. 80) Jezus, objawione Serce Boga  
Najczulsze, zranione - dla mnie. 
27. (ś. 118)Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojcax 2  
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia  Amen, amen. 
28. (ś. 147) Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest. Wielka 
jest wierność Twa – do Nieba sięga wzwyż.   
Miło ść Twa – głębsza niż ocean bez dna.  
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.  
29. (ś.613) 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.  
30. (ś.520) Oddaję Ci całą chwałę i cześć,  
oddaję Ci całe serce swe. x 2  
Święty, święty, święty wszechmogący Jezu. 
31. (ś. 2) Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca 
Jezusa, Jezusa. 
32. Jezu mój Jezu mój Dziś do Ciebie mówić chcę.  
Ty mi dajesz Twojego Ducha, uwielbiam Cię 
33.(ś.10) 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, 
34. (ś.30)Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć.  
Całym światem jesteś Mi, uwielbiam Twoje Imię, Panie. 
35. (ś.113) W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. x2 
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień ale w lekkim powiewie 
przychodzisz do mnie. W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.  
 


