
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  x 4  
więc uwielbij Go, więc uwielbij Go    x 2

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. 

                          
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     x 2
- jak olej na brodę Aarona.            x 2                           
3. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu     x 2
- 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.    x 2 

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!

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ

1.     Pójdźmy wszyscy do stajenki,   do Jezusa          
i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, 
Matkę Jego. x 2     
2. Witaj Jezu ukochany, od Patriarchów czekany. 
Od proroków ogłoszony, 
od narodów upragniony  x 2                                   
3. Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga 
w Tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas 
wyrwał z czarta mocy.  x 2   

2.   Wśród nocnej ciszy   głos się rozchodzi:
„Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
  Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana.” x 2
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie. 
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.   
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali        
z wielkiej radości.  x 2

3. W żłobie leży, któż pobieży kolędować 
Małemu,  Jezusowi Chrystusowi dziś nam 
narodzonemu.  

Ref.: Pastuszkowie przybywajcie, Jemu 
wdzięcznie przygrywajcie jako Panu 
naszemu.      x 2
2. My zaś sami z piosneczkami za wami 
pośpieszymy.   A tak tego Maleńkiego niech 
wszyscy zobaczymy. 
Ref.: Jak ubogo narodzony, płacze w stajni 
położony,  więc Go dziś ucieszymy.   x 2
3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat  
w wesołości, że posłany nam jest dany 
Emmanuel w niskości.                                        
Ref.: Jego tedy przywitajmy, z Aniołami 
zaśpiewajmy: - Chwała na wysokości! x 2

         

4.     Do szopy, hej, pasterze,   do szopy bo tam cud. 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.            
Ref.: Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu! 
Kłaniajcie się królowie, nie budźcie Go ze snu  x2
2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. 
Witajmy swego Pana, miłości złóżmy dług.
3. O Boże niepojęty, kto pojmie Miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę Swą.
5. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
ciemna noc w jasności promienistej brodzi.   
Ref. : Aniołowie się radują, pod niebiosy 
wyśpiewują: - Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!   
x 2    
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Ref.: Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata   x2
Odkupiciel: - Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!    
3. O, niebieskie Duchy i Posłowie nieba,powiedzcież 
wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Ref.: Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu 
żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! x 2

6. Gdy śliczna Panna Syna kołysała 
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko,
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko.     x 2 
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż 
radości wielkiej sercu memu.
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu,
Li, li, li, li, laj, Niebieski Dziedzicu.  x2      
3. Przybądźcie z nieba śliczni Aniołowie, śpiewajcie 
Panu niebiescy duchowie.
Li, li, li, li, laj, mój wonny Kwiateczku, Li, li, li, li, 
laj, w ubogim żłóbeczku. x2  

7. Jezus malusieńki leży wśród stajenki.  Płacze z 
zimna, nie dała Mu Matula sukienki.  x 2        
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, w który 
Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.  x 2    
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, we żłobie Mu 
położyła siana pod główeczki.        x 2    
4. Dziecina się kwili, Matuleńka lili. 
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli. x 2  
5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:- O, mój 
Synu! Wola Twoja – nie moja się dzieje. x 2   

8. Lulajże, Jezuniu moja perełko,  lulaj ulubione 
me pieścidełko.  
Ref.: Lulajże, Jezuniu lulajże, lulaj.
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.     x 2

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże 
zemdlone łkaniem usteczki. 



3. Lulajże, piękniuchny mój Aniołeczku, lulajże, 
wdzięczniuchny świata Kwiateczku.  

9.  Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem  
wesoła nowina,  że Panna czysta, że Panna czysta 
porodziła Syna. Ref.: Chrystus się rodzi nas 
oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze 
śpiewają, bydlęta klękają.   x 2
Cuda, cuda ogłaszają.
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko 
piastuje. I Józef Święty,                 i Józef 
Święty Ono pielęgnuje.
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce - 
Panna Syna rodzi, przecież On wkrótce, przecież 
On wkrótce ludzi oswobodzi.

10. Matko niosąca Boga, Matko, Monstrancjo 
Życia,  Ducha Oblubienico, Ojca woli poddana.    
Swojego Syna, swojego  Syna - dajesz nam.        
Swojego Syna, swojego  Syna  - dajesz nam.        

***
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 Miłościw którym 
roztapiasz mój strach.                 
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.         x 2
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,

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! x 2

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,


