
41.   Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie   
wypal Panie,  byś został tylko Ty, byś został 
tylko Ty, jedynie Ty.

42.    Oto Jezus nasz Pan, oto Jezus nasz Bóg  .  
Oto On przychodzi w Mocy Swej.

43. 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         

44. 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.                         

45. 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.
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci 
życia dar. Jego Krew to oczyszczenie, Jego 
życie chwałą nam.

46. 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                         
47.   Maryjo pełna wiary, pokory, cichości   - 
słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie. 
Naucz mnie takim być cierpliwym, 
łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod 
opiekę.     

48. Panie, proszę uzdrów nas, okaż 
miłosierdzie nam. Niech popłynie Łaska Twa - 
dotykaj chorych serc.

49. Kiedy zbliżam się do Ciebie - Ty rozjaśniasz 
ciemność mą. Oczy me otwierasz na piękno Twe  - 
Niepojęty.

50. Przez Moc Ducha Świętego,  przez Moc Ducha 
Świętego: jesteśmy bogaci, bogaci w nadzieję.

51.   Matko ma kocham Cię,   za mną wstawiaj się. Do 
Nieba prowadź mnie. Pana wielbić chcę dziś - z Tobą 
dusza ma. Matko, pomóż mi.
2. Matko ma, proszę Cię, okryj płaszczem mnie -         
w Sercu Swoim mnie skryj. Od świtu aż po zmierzch 
- Pana wielbić chcę. Matko - wspieraj mnie.

52.   Duszo ma Pana chwal  , oddaj Bogu cześć.  
Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, 
duszo ma  - uwielbiam Boże Cię.                                  
2. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Dla 
Niego śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo 
ma  - uwielbiać Boga chciej.                                

53. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
i razem chwalmy Go. Miejsce to wybrał Pan aby 
wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego 
domu Bogu oddajmy cześć.

54. 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. 

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie  
Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ

1.   Krzyżu Święty nade wszystko  , Drzewo 
przenajszlachetniejsze!  W żadnym lesie 
takie nie jest  – jedno, na którym sam Bóg 
jest. Słodkie Drzewo, słodkie gwoździe – 
rozkoszny Owoc nosiło.                      
2. Skłoń gałązki Drzewo Święte, ulżyj 
członkom tak rozpiętym.  Odmień teraz oną 
srogość, którąś miało z urodzenia. Spuść 
lekkuchno i cichuchno - Ciało Króla 
Niebieskiego.                     

2.   Dziś przychodzę przed twój tron,   aby 
wyznać winę mą. O, Panie - oczyść serce 
me. Dziś przed Twój przynoszę krzyż,       
ciężar, co przygniata mnie. O, Panie - już nie 
chcę sam go nieść.      
Ref.: Daj czyste serce mi, oczyść usta me.    
Tchnij swego Ducha -  bym wielbił Cię.  x2   

3. Witaj Pokarmie, w którym 
niezmierzony. Nieba i ziemie Twórca jest 
zackniony. 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.   Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz    w Ogrojcu 
zakrwawiony!  Tam Cię Anioł w smutku cieszył 
skąd był świat pocieszony.                    
Ref.: Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu,    
przyjdź mój Jezu - pociesz mnie, bo Cię kocham 
serdecznie.          x 2                  
2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze do słupa 
przywiązany.  Za tak ciężkie grzechy nasze         
okrutnie biczowany.                           
3. Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej 
koronie. Twarz najświętsza zakrwawiona,     
głowa wszystka w krwi tonie.        

5.   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! 
 2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących. 
 Modlących się – wysłuchaj, wybacz 
umierającym. Spójrz, cierpienia sokole – na 
wszechświat, na ziemię. Na cichy, ciemny 
kościół – dziecko wzywające Ciebie! 
3. A gdy nas będziesz sądził – Boskie 
Miłosierdzie - prosimy, Twoje dzieci – nie sądź 
na miarę siebie!

6.  Golgoto, Golgoto, Golgoto!   W tej ciszy 
przebywam wciąż rad. W tej ciszy daleki jest 
świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,     
gdy widzę Cię Zbawco przez łzy...       
Ref: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój 
grzech. 



To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój 
grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój 
grzech - choć tak dawno to się stało, widziałeś 
mnie.       x 2
 2.  Golgoto, Golgoto, Golgoto! Ja widzę Cię 
Zbawco mój tam,  tak wiele masz sińców i ran. 
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, by 
uwolnić mnie z grzechów i win.     

7  .    O cuda, cuda dzisiaj niepojęte:                  
- Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie?               
Żeś z tronu chwały zszedł         x 2       
w mej duszy ciernie.                                          
Ref:   Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje. 
On jest mój, a ja Jego, wyłącznie – jedynie.  
Serce Jezusa w moim sercu bije.                           
Krew Przenajświętsza w moich - żyłach płynie

8. Jezu, Baranku  zraniony moim grzechem – 
uwielbiam Cię. Najczulszy Synu Ojca – 
błogosławię Cię. Umiłowany Panie – kocham 
Cię.

9.   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 - dwudziesty pierwszy wiek x2

***
10. Miłość moja jest bez granic. Spójrz na 
krzyż - mogę znowu umrzeć na nim. Tylko 
przyjdź, proszę przyjdź! Otworzyłem Tobie 
drzwi - wszystkie drzwi Mego Serca.  x2
2. Miłość Jego jest bez granic. Spójrz na krzyż - 
może znowu umrzeć na nim. 
Tylko przyjdź, proszę przyjdź! On otworzył 
Tobie drzwi - wszystkie drzwi Swego Serca. 

11. Dzięki za Twój Krzyż, dzięki za 
Zwycięstwo Twe. Dzięki, że Twa Krew 
oczyszcza mnie,  dzięki za Miłosierdzie Twe.    

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 . 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.

15.   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           

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. Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej, 
króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy, 
Miłości, Mądrości Swej. 

19. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.  x 2 
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. Uwielbiamy Cię Jezu, Baranku nasz x3 
Uwielbiony bądź na wieki, Panie nasz!   
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…  x3     

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. Ukaż mi Panie Swą Twarz. Daj mi 
usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos        
i twarz pełna wdzięku. Ukaż mi Panie Swą 
Twarz.                     

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

32.   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.
                     
33.   Przytul  mnie Jezu   –   tak mocno do   
Siebie,  ukryj głęboko  –   na dnie Twego Serca. 
A,a,a   - na dnie Twego Serca.  x 2

34. Jezus, objawione Serce Boga. Najczulsze, 
zranione - dla mnie.                       

 
35. To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim 
Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, 
On mnie uzdrowił.

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

37.    Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś!     
x4

38.    Ta krew z grzechu obmywa nas.               
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu. Ta
krew z grzechu obmywa na - to jest Baranka
Święta Krew.                  

39. O Jezu, cichy i pokorny - uczyń serce me 
według Serca Twego.

40. Duchu Miłości wylewaj się na nas      
z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.


