
39. Jezus jest Panem, Życiem moim             
i Zmartwychwstaniem,  więc  gram, 
śpiewam,  raduję się - niechOjciec usłyszy 
mnie.   x 3   
2. Jezus jest Panem, Życiem naszym i 
Zmartwychwstaniem , więc graj, śpiewaj  i 
w dłonie klaszcz - niech Ojciec usłyszy nas.  

40  .   Jezus, Jezus, Jezus      x 2   
1. To Jezus, to Jezus – staje pośród nas!
Boży Syn, królów Król – Bóg, Najwyższy 
Pan.
2. To Jezus, to Jezus – żywy pośród nas!
Wychwalaj Go, wysławiaj Go – oddaj Jemu 
cześć!    
3. To Jezus, to Jezus – Dawca wszelkich 
łask! Dziękuj Mu, uwielbij Go – wyśpiewaj 
chwały pieśń.   

41. Jesteś Moim Bogiem – chcę Ci 
podziękować.  Zbawco mój – chcę Ciebie
wywyższać.       
 Ref.: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, bo 
Łaska Jego trwa na wieki. Wysławiajmy 
Pana, bo jest wielki, bo Moc Jego pośród 
nas.

42.    B ł o g o s ł a w   serce me -   napełnij      
ł a s k ą   je, by mogło wielbić Imię Twe.       
Weź w ręce życie me, pokieruj tak, jak 
chcesz –  niech  w o l a  T w o j a  staje się!

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.                                     

46. 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.

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

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

49.   Chcę wywyższać Imię Twe  .   Chcę 
zaśpiewać Tobie chwałę, Panie dziś raduję się, 
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Ref.: 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!  x 2

50.   Jeśli radość w sercu chcesz mieć,   radość, 
która wiecznie ma trwać. Przed tron Boga 
przyjdź i głoś Jego chwałę,  przed tron Boga 
przyjdź i głoś Jego chwałę i moc. Głoś chwałę i 
moc.      x 2       2. …pokój…3. …miłość…         

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

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie  
Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ

1. Duchu Święty powiej wiatrem  
i z mocą na nas zstąp. Bądź  Miłością w 
naszych sercach  - Życiem wypełnij nas!
Ref: Daj nowe oczy, ześlij Swój ogień i 
jedność z Tobą daj!            x 2        
2.  Z czterech wiatrów przybądź Duchu!    
Powiej mocą, ożyw nas! Bądź Wolnością      
w naszych sercach  - Życiem wypełnij nas!

2. Wszystkie moje troski i kłopoty  w 
Twoje ręce składam Panie mój.  Bardzo 
cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, byśmy 
idąc nieśli Imię Twe.       x 2       
2. Zawsze chciałem zostać apostołem             
- było to pragnieniem w sercu mym.  Gdy 
odejdziesz to napiszemy Ewangelię,  aby 
Imię Twe znał cały świat.           x 2      
3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,   
poisz mnie codziennie Swoją Krwią.              
Uczysz mnie codziennie mądrości swoim 
Słowem,  żebym wreszcie poznał Miłość 
Twą.  x 2

3. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.    
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.   
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.               

      O, utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe!       
      2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.  
      Kto się im poddaje,  temu wiary brak.            

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,                    
że w postaci Chleba utaiłeś się.                            
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas. 
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz. 
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 
gdzieś przygarnął łotra do Twych Niebios bram. 
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam 
Ran,  lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg             
i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,       
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.                   
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas.            
Chlebie Żywy, Życiem Swym darzący nas.         
Spraw, bym dla swej duszy Życie z Ciebie brał, 
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.  
6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud, 
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich 
nas  – jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.    

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

5.  O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.  
x2  Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną 
nucąc pieśń:      
Ref. Ty  jesteś Bogiem wiernym na wieczny 
czas. x 2   
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. 
x 2      Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować 
uczysz nas.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam x2

Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
   4. Tyś nam ukazał drogę, wiodącą na Twój 

szlak.   x 2
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej 
światu brak.

6. 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.

7.    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.  x  2
      2. A ułomki chleba, które zostaną  x 2
     rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. x2

       
8  . 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. Umiłowany Bóg.                         

9. Oddaję Ci całą chwałę i cześć,      

oddaję Ci całe serce swe. x 2      
Święty, święty, święty, wszechmogący Jezu. 
x 2     

10. 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. 

***
11. 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.     x 2

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. Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas  x 4  
      - więc uwielbij Go, więc uwielbij Go    x 2

       
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.   Przyjdź Duchu przyjdź,   Święty przyjdź 
rozpal nas!   x3  
Duchu Święty, przyjdź!

23.  Duchu Święty wołam przyjdź,                    
w sercach rozpal ogień Swój. Jedno uczyń          
z naszych serc -  miłość, radość, pokój wlej!       
24. J e z u s,  J e z u s, Święty namaszczony 
Pan, Jezus! J e z u s , J e z u s , żyje 
wywyższony Pan, Jezus! 
Ref.: Twe Imię jak miód na ustach mych, Twój 
Duch jest jak woda duszy mej. Twe Słowo jak 
lampa u mych stóp, Jezu, ja kocham Cię,  ja 
kocham!

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

26.   Jeden Duch (jeden Duch) i jedno Serce     
ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie 
(żaden nie) nazywał swoim  tego, co posiadał.    
Apostołowie z wielką mocą  mówili o 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa.   A wszyscy 
oni mieli wielką łaskę.

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.   Święta Maryjo  - Matko Boża  , módl się za 
nami, za nami grzesznymi. 
I prowadź nas do Nieba,  i prowadź nas do 
Nieba.    x 2         

30. Zmartwychwstał Pan  i żyje w nas,       
posyła Ducha, odnawia Kościół.  Idźmy w Jego 
Imię, głośmy Jego Miłość i wielkie  
Miłosierdzie.         
Alleluja, Alleluja, Alleluuja!  x 2                

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

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

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

34. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam  
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!  
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam
ja  -  chcę być jak Ty! 

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

36.   Jezus Chrystus to panów Pan   - całej ziemi 
Król.        x 4       
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.  x 4

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

38.   Przyjdź, Duchu przyjdź  ! I rozpal  moje 
serce Miłością, i rozpal moje serce Miłością.     
Duchu Święty wołam przyjdź! Duchu Święty 
wołam przyjdź!    


