
ŚPIEWNIK WSPÓLNOTY MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE JEZUSA – SPOTKANIE MŁODYCH 14-06-2014 

EUCHARYSTIA 
1.(ś.127)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! 

2. Wszystkie moje troski i kłopoty         
W Twoje ręce składam, Panie mój.            

Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, 

Byśmy idąc nieśli imię Twe.                

   Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary, 

   Pobłogosław wino to i krew. 

   Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy, 

   Przyjmij w darze dobry Boże nasz. 

Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem 

Poisz mnie przedziwnie swoja krwia 

Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem 

Żebym wreszczie poznał miłość Twą 
3. (ś.45)Chlebie najcichszy,  

otul mnie swym milczeniem 
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność 

      Przemień mnie w siebie, 

      bym jak Ty stał się chlebem x2 

      Pobłogosław mnie, połam, 

      rozdaj łaknącym braciom x2 

A ułomki chleba, które zostaną x2 

Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód x2 
4. (ś. 186) Amen, Amen Bóg Miłością jest, moje serce tą Miłością 

płonie. Amen, Amen Jezus Panem jest Jego Duch wypełnia wnętrze me. 
1. On otworzył Serce, by napoić mnie. 

W cud zamienił przekleństwa tego świata. 

Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk 

„-Od tej chwilijuż nie grzesz!” -do mnie rzekł. 

2. Moje serce zaorał, swoją zrosił Krwią, by wydało owoc przedziwny. 

„-Bierzcie, jedzcie” powiedział: „-O to Ciało me”-abym ja tak samo 

czynić mógł. 

3.On uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe i nad ziemię został wywyższony. 

Nieskalany Baranek, chcę się dotknąć Go i na wieki spocząć, spocząć w 

Nim. 
5. ś. 485) Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony 
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony, Witaj napoju zupełnie gaszący, 

Umysł pragnący. 

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego, gdy bowiem w sobie masz Boga 

samego. Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności, niesiesz 

godności. 

 3. Witaj z niebiosów manno padająca, rozkoszny w sercu naszym smak 

czyniąca: Wszystko na świecie co jedno smakuje, w tym się znajduje. 

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego Drzewo owocu pełne żywiącego: 

Kto cię skosztuje śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. 

6. (ś.511) W Swym Sercu na wieki ukryłeś nas, 
odnaleźć Twą Miłość już czas. 

Podnoszę me dłonie oddając Ci cześć. 

Mocy moja -uwielbiam Cię. 

Mocy moja - uwielbiam Cię. 

Ref: Jezu Serce Twoje schronieniem mym, 

Panie w Sercu Twoim mój dom. 

Umiłował mnie Pan i mogę w Sercu Jego trwać, 

Umiłował mnie Pan - na wieki. 

Jezu Serce Twoje schronieniem mym, Panie w Sercu Twoim mój dom. 

Do nas zniżył się Pan, by Serce Swoje oddać nam, 

Do nas zniżył się Pan, Alleluja! 

7.(ś.197)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. 

ADORACJA 
8. (ś.374) Duchu Święty do nas przyjdź! 

Dotknij w sercach naszych ran.  

Uzdrów je Miłością Swą, 

Pokój w serca nasze wlej. x 2 

2. Królu życia do nas przyjdź!  

Niech Twój krzyż jaśnieje w nas.  

Łaską Swoją ulecz nas, Ogień niech 

zapłonie dziś. x 2 

3. Ojcze Stwórco świata przyjdź! Niech 

Twój obraz żyje w nas.  

Przyjdź i ześlij Ducha nam, - niech 

umocni życie w nas. x 2 

9. Twoja wola – moją wolą! Twoja droga 

- moją drogą! Panie mój – całym sercem 

służyć Ci chcę. Twoaj wola – moją wolą! 

Twoja droga – moją drogą! Proszę Cię, Panie użyj mnie! 

10. (ś. 43) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam, Wznoszę w górę swoje 

ręce, Uwielbiając Imię Twe. 

Ref. Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś 

Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. x2 

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem, daj mi poznać Twoje drogi, bym nie 

zbłądził nigdy już.3. Jesteś świata Panem i Opoką . W Tobie składam 

troski swoje, Tobie daję serce swe.  
PIEŚNI DO DUCHA ŚW. 

11. (ś. 550) Duchu Święty pouczaj mnie 

Duchu Święty poprowadź mnie 

Chcę iść za Tobą Duchu Święty /x2 

12. (ś.120) Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź 

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. x 2 

Dziś przenikaj nas - tchnieniem mocy Swej, 

bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. x 2 

UWIELBIENIE 
13. (ś. 520) Oddaję Ci całą chwałę i cześć, 

oddaję Ci całe serce swe. x 2 

Święty, święty, święty wszechmogący Jezu. x 2 

14. (ś. 590) On jest moim życiem, On jest moją siłą, 

On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan x 2 

Wielbić Cię chcę życiem mym. 

Wielbić Cię chcę pieśnią mą. 

Ze wszystkich mych sił, uwielbiać Cię chcę 

- moja nadzieja to TY! 

15. (ś. 14) Ogarnęła mnie Twa Miłość,Królu mój. 

Ogarnęła mnie Twa Miłość, Oblubieńcze mój. 

Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. 

16. (ś. 38) Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 

Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie / x2 

17.(ś. 35) Panie pragnę Ci dziękować, Panie pragnę modlić się. Panie 

pragnę wznosić ręce swe by wielbić Cię. 

18. (ś. 8) 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. /x2 

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. /x2 

19. (ś.579) Tobie Panie - zaufałem,  

moje życie daje - pod Twoje władanie. 

Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me. / x2 

Bo cudowna jest Miłość Twoja, 

jedyna – takiej nie może dać nikt inny. 

Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz 

- nie zabraknie dla nikogo. 

20. (ś. 59) 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! 

21. (ś. 56) Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. / x2 

On kocha mnie On kocha mnie Alleluja. / x2 

22.(ś.379) 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.x2  

On wiarą jest, co uskrzydla mnie - Miłością, Miłością!  

23. (ś.464) Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić  

i pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać /x2  

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!  

 24. (ś. 57) Święte Imię – Jezus x2 

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. 
   

 


