
45.     Panie, proszę uzdrów nas  , okaż miłosierdzie 
nam. Niech popłynie Łaska Twa               
- dotykaj chorych serc (miejsc).

46.   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               

47.   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.    

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

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

50. Radość, radość, radość, radość.                
Radość mają Ci, których Panem jest Bóg. x2 2. 
Miłość... 3. Pokój... 4. Szczęście..5. Wiarę.... 
6. Wszystko...                           

51. Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam cię, Ja jestem 
Twym Lekarzem. Niech Moje Słowo uleczy rany twe  
Ja jestem twym Lekarzem.    
2. Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz mnie, Ty jesteś mym 
Lekarzem.  Niech Twoje Słowo uleczy rany me,  Ty 
jesteś mym Lekarzem.
          
52. Mój Pan, mocą moją jest,     
Skałą i Zbawieniem, On Bogiem mym.    x 2    
Ref: Dla Ciebie otwieram serce me.        x 3
2. Mój Pan, Królem moim jest na zawsze i na wieki. 
Amen.

53. Jezu, Ty masz moc uzdrowić moje ciało.             
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.       
Jezu, Ty masz moc: wznieść mnie nad chmurami, 
bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.   

54.     Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze.   
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest             
1. Chwal duszo moja Pana mego Króla,                        
chcę chwalić Pana jak długo będę żył.                     
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,                
chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!                     

55.   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.

56. Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z 
braćmi,  x 2              
- jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.  x 2          

2. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona x2
- jak olej na brodę Aarona.     x 2                            
3. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu x2
- jak rosa na górach Syjonu! x 2

57. Bóg i tylko On, Bóg i tylko On. 
Panem moim jest jedynym, 
Panem moim jest na wieki.    x2 

58.   Duchu Święty Stworzycielu,   ożywiaj moją 
modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli 
Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje 
oczy by widziały, otwieraj moje uszy by słyszały, 
serce aby czuło. Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź.
 
59. Panie my Twoje dzieci wybrane w Imieniu 
Twym. Jedno serce i cel nas gromadzi by wielbić Cię 
i śpiewać hymn.   
Ref: Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem,  
nie musimy się bać. Gdy nadejdą burze my będziemy 
trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ

1. Wiele jest serc, które czekają na   Ewangelię,   
wiele jest serc, które czekają wciąż.     x 2              
1. Napełnij serce twoje tym kosztownym 
nasieniem,  a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię 
do ludzi. x2    
2. Sam zobaczysz, ż /Bóg poprowadzi cię do 
ludzi, których będziesz mógł zaprowadzić do   
Chrystusa x 2

2. Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu!     
Tak, chcę do Ciebie podobnym być.                  
Naczyniem, które byś używać mógł                   
- chcę do Ciebie podobnym być.  

3. 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. 
5. Witaj Jedyna serc ludzkich radości, witaj 
strapionych wszelka łaskawości.  Ciebie dziś 
moje łzy słodkie szukają - ku Tobie wołają.

4. Chrystus Pan karmi nas, Swoim świętym 
Ciałem  - chwalmy Go na wieki! 
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę 
jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszelką 
radość życia mego.  
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej dobroci 
niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy - 
On sam jeden zawsze Święty.

 3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę 
uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać 
błogosławioną.
4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny - 
wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.
 5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość serc 
uniża - każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu 
ubliża. 

5. 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 chwili już nie grzesz!” 
- do mnie rzekł.  
2.Moje serce zaorał, Swoją zrosił Krwią, by wydało 
owoc przedziwny.  „- Bierzcie, jedzcie” powiedział: 
„- Oto 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.
6. Święty Bóg i Król, Święty Bóg i Król,  Święty 
Bóg i Król – Bóg i Król!              x 2
1.Ty przychodzisz w Swej świętości, w Swojej 
wielkiej łaskawości  
- do naszych serc, do naszych serc. Swoim Ciałem 
dziś nas karmisz, Swej świętości nam udzielasz,  boś 
Ty Bóg – jedyny Bóg!     
Coda: Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel! 
x 2
           
7.   Panie, Królu mego serca   - zapukałeś dzisiaj do 
mnie. Drzwi zastałeś uchylone, wszedłeś. 
I dotykasz mojej duszy,  Słowem Swoim mnie 
umacniasz  - Ty uzdrawiasz, mym Lekarzem jesteś. 
Ref.: Już nie lękam się niczego.               
W moim sercu Miłość Twoja zagościła już na zawsze, 
Jezu.                    

8. Panie pragnę Ci dziękować, Panie pragnę modlić 
się. Panie pragnę wznosić ręce swe, by wielbić Cię.     

9. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój 
nam. Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca 
mego dam.
 Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia               
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj Sam 
mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.   x 2
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia 
dar. Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwała 
nam.

***



10.   Duchu Święty obiecany nam   - przypominaj to, 
co mówi Pan.
 Ref.: Z Tobą Słowo Boże Żywe staje się, w moim 
życiu Duchu  - prowadź mnie.   
2. Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie, w drodze życia, 
gdzie wybrałeś mnie.
3. Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz, żyjącego 
Pana pośród nas.
11. 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.

12. 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.

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

14. 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           

15.    Przychodzimy Panie dziś do Ciebie  ,  
by spoglądać w Twoją Twarz. Coraz mocniej chcemy 
kochać Ciebie  - przed Twym tronem z pieśnią stać. 
Niechaj nasz śpiew wysławia Imię Twe – Tyś Królem 
królów na wieki! Królestwo Twe niech zajaśnieje w 
nas! Ty nami rządź, boś Ty Pan! Alleluja – Tyś Król! 
Panów – Pan! Imię Twe wielkie jest! Ty przemieniaj 
nas!  Obdarz mocą Swą! Uczyń jedno w nas! Przyjdź 
Królestwo Twe!

16. Miłosierdzie Twe – wyśpiewywać chcę.  Ono 
wielkim Oceanem Łaski Twej.           
Miłość Twoja jest – większa niż mój grzech. 
Uwielbiam Jezu Cię,  uwielbiam Jezu Cię. Uwielbiam 
Cię.              
17. 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. Jezus – Królem naszym jest! Jezus – nasz 
umiłowany!  x 2      
Daj wielki pokój nam, przyjdź i zamieszkaj z nami!

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

20. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, Swym Duchem 
napełnij mnie. Uwielbiam Cię, chcę  widzieć Twoją 
Świętą Twarz  i w Miłość Twoją  wtopić się.                

21. 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.                         

22. Panie, jeśli chcesz – możesz mnie uzdrowić. 
Panie, jeśli chcesz – możesz mnie uzdrowić.

23.  Duchu Święty wołam przyjdź,                             
w sercach rozpal ogień Swój. Jedno uczyń  
z naszych serc -  miłość, radość, pokój wlej!                

24. Przyjdź, przyjdź! Napełnij nas na nowo! 
Przyjdź, przyjdź! Duchu, przyjdź!                       

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

26. 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.  

27. 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 
28. Maryjo, Matko - Królowo naszych serc, okryj 
nas Swym płaszczem, ukryj w Twym Sercu. Prowadź 
do Jezusa, wspieraj Twą Miłością Kochamy Cię 
Maryjo, kochamy Cię…                   

29. W Tobie wszystko mam, w Tobie wszystko 
mam,  w Tobie, w Tobie Jezu!                                      
Ref.: W Obecności Twej potrzebuję Cię, szukam 
twarzy Twej. Ja uwielbiam Cię, drogi Jezu!                 
W Obecności Twej pragnę ukryć się, szukam twarzy 
Twej. Ciebie tylko chcę, drogi Jezu!       
2. W Tobie pokój mam, w Tobie pokój
mam, w Tobie, w Tobie Jezu!      x 2      
3. W Tobie radość mam, w Tobie radość mam,            
w Tobie, w Tobie Jezu! x2

30.   Uwielbiam Imię Twoje Panie   ! Wywyższam 
Cię i daję Ci hołd. W przedsionku chwały Twej 
staję,  z  radością śpiewam Ci pieśń. x 2   
Ref.: O Panie Jezu, chcę wyznać, że, ja kocham 
Ciebie  - Ty zmieniasz mnie.  Chcę Ci dziękować 
dziś ze wszystkich sił, dajesz mi siebie, bym na 
wieki żył.        

31.   Ty Światłość dnia, wszedłeś w moje   
ciemności,  dałeś mi wzrok, abym mógł,        
widzieć Twą twarz i Spojrzenie Miłości         
w którym roztapiasz mój strach.                 

D A G  / C G F
Ref.: Jestem tu, by wielbić, by oddawać 
chwałę. Jestem tu, by wyznać: To mój Bóg,   
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały             
ponad wszystko cenny dla mnie jest.       
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,

D A G / C G F
jaśnieje w niebie Twój tron. 

D A G / C G F
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, 
by rajem stał się mój dom.

      
32. 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.        
                     
33.   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!

34. Chcę przestąpić Jego próg,                              
z dziękczynieniem w sercu mym. I w przedsionki 
Pana wejść - chwaląc Go! Bo kolejny nadszedł 
dzień, który dał dla mnie Bóg. Chcę śpiewać Mu, 
bo Pan radością mą!                 
Ref. Pan radością mą, Pan radością mą        x 2  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest! 

35.   Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus!       x2  
Ref.: Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.  
Zmartwychwstał Pan – On Królem jest!  x2  

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

37.   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!

38.   Jezus mnie kocha, pragnie, leczy   właśnie dziś, 
tu i teraz. Chcę Go uwielbiać, bo jest ze mną właśnie 
dziś.  x 4
1. W Tobie ma nadzieja, w Tobie życie me. We Mnie 
możesz wszystko – jeśli chcesz.
Moje nawrócenie – tylko w Tobie jest. Oczyść moje 
serce, weź mój grzech.
Ref. II: Jezus Cię kocha, pragnie, leczy właśnie dziś, 
tu i teraz. Chciej Go uwielbiać, bo jest z Tobą właśnie 
dziś.  x 4

39.    Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś!    x 4

40.  Duchu Święty wołam przyjdź, w sercach rozpal 
ogień Swój.  Jedno uczyń z naszych serc  -  miłość, 
radość, pokój wlej! 

41.  Jezus Chrystus to panów Pan całej ziemi Król    
Jedyny Pan Władca narodów, jedyny Pan i Bóg.          
W innym imieniu nie ma zbawienia,
bo Jezus to Panów Pan,  Jezus to Panów Pan!  Jezus 
to Panów Pan! Alleluja,Alleluja,Alleluja.x4 

42. Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas  x4  więc 
uwielbij Go, więc uwielbij Go    x2

43. Pokorna służebnico Pana, łamiąca strzały 
nieprzyjaciela,  miażdżąca głowę węża. x 2

Ref.: Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się - 
pokornym sługą  na wzór mego Mistrza i Pana.

44. 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. 


