
28. (863)    Zawitaj, Królowo Różańca   
świętego, jedyna nadziejo człowieka 
grzesznego. Zawitaj, bez zmazy lilijo, 
Matko różańcowa, Maryjo. 
2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo.
3. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,        
która w różańcowej królujesz koronie.                 
Święta, nad świętymi lilijo,                                  
Matko Różańcowa, Maryjo!

29. (718) 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.  

30. (753) Przyjdź, Duchu przyjdź! I rozpal 
moje serce, miłością, i rozpal moje serce 
Miłością. Duchu Święty wołam przyjdź! Duchu 
Święty wołam przyjdź!

31. (98) Spocznij na nas Duchu Pana. Duchu 
mądrości  i rozumu. Duchu poznania i bojaźni 
Bożej, Duchu miłości  i mocy.                      

32. (579.)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. 

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

34. (812) B  óg jest tu, Bóg jest tam!  
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
Światłem jest, w ciemną noc i w modlitwie mej -

słyszę Jego głos! Bóg jest tu, dobry jest!
Bóg jest tu, dobry w każdy czas !!!

35. (464) Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą 
ustąpić i pagórki się zachwiać i pagórki się 
zachwiać. 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!    /x2

36. (436) Twe Miłosierdzie niech spływa, 
niech spływa - tak, jak wiosenny, ciepły deszcz! 
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa - 
na mnie!
 Hej, ho!   Przyjmę Twoją Łaskę! Hej, ho!   
Miłosierdzie Twe! Hej, ho! Chcę przed Tobą 
tańczyć dziś!  /x2 Twe Miłosierdzie niech 
spływa, niech spływa!   x2                     
                   
37. (959) Daj zanurzyć się nam w Twej 
Miłości,      Daj zanurzyć się nam w Miłosierdziu  
Twej. 

38. (547)  Cieszę się - Jezus zbawił mnie! 
Cieszę się - Jezus zbawił mnie! 
Cieszę się - Jezus zbawił mnie! 
Śpiewam chwała, Alleluja!- Jezus zbawił mnie! 
2.Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie!
Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie!
Kiedy byłem grzeszny - Jezus zbawił mnie! 
Śpiewam chwała, Alleluja! - Jezus zbawił mnie! 
3.Chcę powiedzieć wszystkim -Jezus …. 
Chcę powiedzieć wszystkim – Jezus…. 
Chcę powiedzieć wszystkim - Jezus …. 
Śpiewam chwała, Alleluja!- Jezus ….
4. Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie!
Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie! 
Będę Go uwielbiał - Jezus zbawił mnie!
Śpiewam chwała, Alleluja!- Jezus zbawił mnie! 

39. (56) Jezus Chrystus moim Panem jest, 
Alleluja. On kocha mnie On kocha mnie 
Alleluja.

Wspólnota  Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA EUCHARYSTIĘ

1. (577) Duchu Święty, Tchnienie Ojca, 
Dawco Życia!  Duchu Święty, Źródło Wody 
Żywej w nas! 
Ref.: Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana 
ziemia deszczu, jak pustynia  - kropli wody, 
Duchu, przyjdź!     /x2 2. Duchu Święty, Tyś 
Mądrością niezmierzoną! 
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam! 
Ref.:  I prowadzisz nas do domu, 
gdzie mieszkanie przed wiekami /x2
przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź
   Ref.:Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana

ziemia deszczu, jak pustynia  - kropli wody,
Duchu, przyjdź!       /x2                  

Coda: Prowadź mnie, prowadź mnie....      x2  

2. (128) Panie mój przychodzę dziś,  
serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed 
świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje 
wzwyż, miłość mą wyznaję Ci.                            
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w 
prawdzie Cię, życie me oddaję Tobie,      
uświęć je. 

3. (503)  Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie
naszych serc, Przyjdź i zajmij miejsce swe…

       /x2
Ciebie pragnie dusza moja,w suchej ziemi - 
pragnę Cię.              

4. (225) W kruszynie chleba Panie jesteś, o 

Panie, schowany Wielki, Ty Pan. Przychodzisz do
nas już przez wieki, by ofiarować Siebie nam. 
2. W tych kroplach wina Twoja Krew, o Panie    
 - przelana za nas Panie mój. Tak wiele Jej na 
Krzyżu było aby odkupić nas od zła.    
3. Ty Panie Miłością jesteś, o Panie, Ty Panie - 
kochasz nas.  I proszę Cię, by tak było – wciąż 
przez wiele lat. Wiele lat…

5. (28)  Jezu, Tyś jest światłością     mej duszy,      
niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.  
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,                   
daj mi moc przyjąć dziś Miłość Twą.   

6. (937) Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością 
Przez niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością      
Przez Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością      
Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością            
2. Ty Jesteś Bogiem mym – Bóg jest Miłością
Ty Jesteś Stwórcą mym – Bóg jest Miłością   
Ty Jesteś Ojcem mym – Bóg jest Miłością 
Ty Jesteś Panem mym – Bóg jest Miłością 
3. Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłością 
4. Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością 
Jesteś Nadzieją mą – Bóg jest Miłością 
Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością 
Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością
5. To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty dotykasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością 
6. Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest 
Miłością 
Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością 
Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością 
Czynisz mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest 
Miłością
7. Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością
Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością 
Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością 
Miłość cierpliwa jest – Bóg jest Miłością.



8. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest 
Miłością
Miłość uzdrawia z ran – Bóg jest Miłością
Ona umacnia nas – Bóg jest Miłością
Nadaje życiu sens - Bóg jest Miłością
9. Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością 
Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością   
Ona jednoczy świat – Bóg jest Miłością .Ona 
zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością.  

7. (123) Jak łania pragnie wody ze strumieni   
- moja dusza pragnie Cię. Tylko Ty jesteś moim 
pragnieniem, zawsze chcę - uwielbiać Cię.          
    Tylko Ty jesteś mocą mą      
    Twoja wola  - wolą mą.            
    Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, /x2
    zawsze chcę - uwielbiać Cię.  

8. (68) Uwielbiać mego Pana chcę,  
wyśpiewać jemu nową pieśń. On ukojeniem i 
zbawieniem duszy mej, tylko Jemu służyć chcę. 
      Alleluja, uwielbiaj duszo ma,       
      Wywyższaj  Pana, wywyższaj Go.   
      Alleluja, uwielbiaj duszo ma,            /x2
      On godzien wszelkiej chwały jest!     

9. (171) Wy jesteście na ziemi światłem mym, 
wy jesteście na ziemi światłem mym.                  
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was     
i chwalili Ojca,  który w niebie jest!    x2                
2. My jesteśmy na ziemi…
3. Matko pomóż na ziemi światłem być…
                 <><    <><    <><    
10. (989)   Jezu w hostii utajony – serce moje   
Cię czuje. Choć kryją Cię zasłony – Ty wiesz, że
Cię miłuję /x2
Ref.: Ty wiesz, że Cię miłuję, Ty wiesz, że Cię 
miłuję.  /x2

11. (446) Panie, Twój Tron wznosi się   nad   
wszystkie ziemie świata. Jesteś Najwyższy, 
Panie mój – Królu mój.  /x2
     Ref: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,   

 Wywyższamy Cię – Boże nasz! /x2    

12. (71) Chwalcie Pana wszystkie narody,        
wysławiajcie Go wszystkie ludy.    /x2      
Albowiem łaska Jego można nad nami             
A wierność Pańska trwa na wieki. /x2

13. (116) Stańmy radośnie i   mówmy   każdemu  , 
że: Jezus Królem jest! Stańmy radośnie i 
mówmy każdemu, że: Jezus Królem jest!
Stańmy radośnie i mówmy każdemu, że: Jezus 
Królem jest!  
Że: Jezus Chrystus Królem królów jest! 

14. (218) Hosanna, hosanna, hosanna memu 
Bogu. Hosanna, hosanna, hosanna memu Bogu.  
    Imię Pana chwal – Imię Pana chwal.                
    W modlitwie tej – modlitwie tej.                      
    Wywyższony bądź Panie mój – hosanna   
memu Bogu. 
2.  Chwała, bądź chwała Królowi memu 
Bogu…
         
15. (108) Memu Bogu , Królowi będę śpiewał 
tę pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen.   /x2     
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen.  x 2 

16. (316)   Król królów, Pan panów, chwała.   
Alleluja! Król królów, Pan panów, chwała. 
Alleluja!
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!             
Jezus, Książę Pokoju – chwała, Alleluja!  

17. (201)   Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze    
Panie nasz, Boże nasz! Tyś jak wiatr w swej 
naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas!  
Światłem Twym rozświetlasz drogę, która 
prosto wiedzie nas: tam, gdzie Źródło Twej 
Miłości, gdzie radośnie płynie czas.

18. (514) Niech Pan udzieli mocy swemu 
ludowi, niech Pan błogosławi swój lud.
Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas 
pokojem.  

19. (944) Nie chcę w innym miejscu być!  x3    
 - niż w Miłości Twej, w Miłości Twej!  /x2       
    Ref.: Więc rozpal ogień w duszy mej        
    - niech płonie, niech pochłonie mnie!        
     Boże, więcej Ciebie chcę!
     Boże więcej Ciebie chcę!       /x2

20. (376) W moim sercu mieszka Król, a   Jego   
flagą radość jest, /x 2  ,a Jego flagą radość jest!
Podniosę flagę wysoko, wysoko,        x 2
- niech pozna, pozna cały świat,    x 2            
niech pozna, pozna cały świat.            
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą!      x 2  
Niech pozna, pozna cały świat,  x 2         
2. …miłość jest!
3. … pokój jest!
4. … szczęście jest!

21. (422) Dotknął mnie dziś Pa  n i radość   
ogromną w sercu mam, o Alleluja! Z tej radości 
chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.  
     Więc wszyscy razem chwalmy Go,      

za to, że trzyma nas Ręką Swą!           x 2      
2. Spotkał mnie dziś Pan…

22. (60)   Uwielbia  m Imię Twoje Panie   
Wywyższam Cię i daję Ci hołd, W przedsionku 
chwały Twej staję, Z radością śpiewam Ci pieśń.
/ 2x.   
   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.   /x2    

23. (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!         
                         
24. (569) Jesteś radością mojego życia, 
o–o–o Panie mój.    x 2     
Ref.: Ty jesteś moim Panem,       x 2                   

Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem 
mym. 
2. Jesteś Miłością mojego życia… 
3. Jesteś Królem mojego życia…
4. Jesteś Pokojem mojego życia…
5. Jesteś Nadzieją mojego życia…

25. (540) O, o, o, niebo jest w sercu mym   x 2 
1. Królestwo Boga tutaj jest - Niebo jest w sercu
mym!        
Majestat Jego wokół nas - Niebo jest w sercu…. 
I w Nim radości pełnia jest-Niebo jest w sercu... 
Świętości światło bije w krąg-Niebo jest ...         
2. Swe cenne życie za mnie dał – Niebo jest...     
Bym w sobie wieczne życie miał - Niebo jest...   
W Chrystusie moja światłość jest - Niebo jest...  
Nadzieja na dziedzictwo me -  Niebo jest...
3. Świątynią Jego tronu my -  Niebo jest….
A Jezus fundamentem jest - Niebo jest...
Powróci wkrótce, by nas wziąć -  Niebo jest...
Przez Ducha Swego woła: „Przyjdź!”- Niebo 
jest w sercu mym.

26. (249) Różańcowa Pani Nieba, ziemi,     
pozdrawiamy Cię głosy naszymi.         
Ref: Do Ciebie się cały świat ucieka, przez 
Różaniec Twej pomocy czeka, Różańcowa 
Dziewico, Maryjo.                 
2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, 
przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.
3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,
i ratować dusze, które toną.
4. Rzekłaś, że świat jest grzechem zatruty,
więc żądałaś po trzykroć pokuty.
5. Bernadecie wskazałaś Różaniec,
że dla grzesznych to obronny szaniec. 
6. Tajemnice Różańca Świętego
zdepczą wroga zbawienia naszego.
7. Wtedy Serce me zatryumfuje,
ludzkość całą ono uratuje.

27.(227) Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas x4 
- więc uwielbij Go, więc uwielbij Go    x 2
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