
 38. (750) Będziemy tańczyć, będziemy 
śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy 
nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz- 
spotkamy się w Nowym Jeruzalem.          
2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, 
będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan 
w białych szatach stawi nas, przed Ojcem 
swym, przed Adonai. 3. Nadejdzie dzień, w 
którym wszystko spełni się,    
co dawno już objawił Bóg, więc mocno trwaj, 
nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się.       

39. (874) Poruszaj się Duchu Święty w nas! 
Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa       x 2   
Ref.: Przyjdź jak ogień,  przyjdź jak olej,           
przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz!   /x2         
  A a a a…. A a a…      

40. (945) Pan mnie strzeże,    Pan mnie strzeże  .
Czuwa nade mną Bóg  - On jest moim cieniem. 
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.                    
Czuwa nade mną Bóg     x 3             
- On jest moim cieniem.
  Czuwa nade mną Bóg - mój Bóg.   x3              

41. (608) Nie ma takiego jak Jezus,
nie ma takiego jak On. Nie ma takiego jak 
Jezus, nie ma takiego jak On.   
1.Patrzę, patrzę ale nie ma nie ma. Szukam, 
szukam ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę ale nie 
ma, nie ma. Nie ma takiego jak On. 

42. (998) Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua ! 
1. Jedno jest Imię pod Niebem dane nam, aby 
zbawić nas,
Twoje Imię ponad wszelką władzą, 
Panie, Jezu, Zbawco nasz!
2. Ty zstąpisz do nas z Nieba, by wprowadzić 
nas do Jeruzalem.
Z wiarą czekamy na Ciebie,
Panie, Jezu, Zbawco nasz!

43. (514) Niech Pan udzieli mocy swemu 
ludowi, niech Pan błogosławi swój lud.

Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas 
pokojem.  

44. (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

45. (549)   Dzięki Jezu, dzięki Jezu   - dzięki Ci,   
że kochasz mnie. Dzięki Jezu, dzięki Jezu - 
dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie - dzięki 
Ci, że kochasz mnie 
Tam na Golgocie umarłeś za mnie 
- dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie  
- dzięki Ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie- dzięki Ci, o
dzięki Ci, że kochasz mnie. 
4. Ducha Swego nam zesłałeś-dzięki Ci, że 
kochasz mnie. Ducha Swego nam zesłałeś 
- dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
 5. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz
- dzięki Ci, że kochasz mnie. Wkrótce 
przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz- dzięki Ci, o 
dzięki Ci, że kochasz mnie.
6. Alleluja, Alleluja! – dzięki Ci, że kochasz 
mnie. Alleluja, Alleluja!- dzięki Ci, o dzięki Ci, 
że kochasz mnie.

46. (46)   Tak mi   dobrze, że jesteś tu Panie   /x 2
Trzymaj mnie mocno dziś. 
Zawsze chcę przy Tobie być. /x2
Panie, Panie, Panie mój   x2  
2. Boża Miłość wypełnia mnie, Panie 
3. Boża Radość…4. Boży Pokój…5. Boża 
Łaska...

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

Wspólnota  Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI  NA  SPOTKANIE   OTWARTE
CZ. II

1. (40) Przybliżam się do tronu łaski,   
   by otrzymać Miłosierdzie, Moc i pokój, Miłość

Ojca - gdzie jedyne jest zbawienie.     
W Tobie, Boży Synu…W Tobie, nasz Panie…  
Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię       
Jesteś godzien chwały i czci!               

2. (161) Wznoszę ręce me wzwyż  
Z moich ust chwała brzmi. Sercem pełnym 
wdzięczności – błogosławić Cię chcę. 
Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę.  
Sercem pełnym wdzięczności – błogosławić Cię
chcę. 

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

4. (131) Gdy schodzimy się niech Święty Duch
w nas działa, Gdy schodzimy się, by wielbić 
Imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są 
otwarte - błogosławisz mocą Swą. 
Błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz 
mocą Swą.

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

6. (163) Chcę przestąpić Jego pró  g,    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!
Pan radością mą, Pan radością mą, Chcę 
śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest    /x 2  

7. (203) Pan jest Pasterzem moi  m,   niczego mi  
nie braknie,  na zielonych niwach pasie mnie.   
Nad spokojne wody mnie prowadzi, i duszę mą 
pokrzepia, i wiedzie mnie ścieżkami 
Sprawiedliwości Swojej. 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną - zła się 
nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska Twoja i 
kij Twój – mnie pocieszają.                                 
Laj, la, laj, la, la, la, la, la, laj  x 2   

8. (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.  

9. (1005) T  ł  umy, t  łumy serc, zagarnięte przez  
jedno serce. Jedno serce najdroższe, 
najłagodniejsze.

10. (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! 
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa!   
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa! 
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa 
na mnie! 

11. (478) Miłosierdzie Twe – wyśpiewywać 
chcę. Ono wielkim Oceanem Łaski Twej. 
Miłość Twoja jest – większa niż mój grzech.



Uwielbiam Jezu Cię,  uwielbiam Jezu Cię.  
Uwielbiam Cię.            

12. (610) Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię! 
W Miłosierdziu Swoim – nie opuścisz mnie.  
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię!
Do Swojego serca – mocno przytul mnie.

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

14. (641) 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! Zobaczy 
to, (zobaczy to) każdy z nas. 
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień !            
Uwielbi Go, (uwielbi Go) cały świat!

15. (812)   Bóg 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 
jest w każdy czas.

16. ( 838 ) Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać
na wieki!  x 2 
 Dla ciebie Jezus na krzyżu rozpięty.  / x 2 
 Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być święty! *
Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam 
Tobie!  X 2

17. (839) Każdy spragniony i słaby dz  iś niech   
przyjdzie do źródła w Wodzie Życia zanurzy 
się. Ból i cierpienie niech odpłyną w dal  
- w morzu Miłości serca uleczy dziś Pan.
Panie Jezu przyjdź!         x 4   

18. (1002) To Pan, On tu jest, po  śród nas,   
króluje nad nami  /x2      
W Twoim Ręku jest nasze zbawienie,                 
W Twoim Ręku jest nasze zbawienie.  /x2 

19. (1003) B  łogosławiona jesteś  /x4  
Tyś Maryjo na wieki wybrana, Z wszystkich 
Niewiast na ziemi, Wstawiasz się do Syna za 
nami, Swą Ręką prowadzisz nas.                /x2

20. (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  

21. (999) Chwalcie Boga dzi  ś   w   Ś  wi  ą  tyni   
Jego, Chwalcie Go na wzniosłym nieboskłonie, 
Chwalcie Go, bo wielkie rzeczy czyni, 
Chwalcie Go za wielką Jego Potęgę.
Ref.: Wszystko co   ż  yje, niech chwali Pana, o   
Alleluja !   /x2  
2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie 
Go, Chwalcie Go na cytrze i na harfie, Chwalcie
Go na bębnach, chwalcie tańcem, Chwalcie Go 
na strunach i na flecie.
3. Chwalcie Boga na cymbałach dźwięcznych, 
Chwalcie Boga na cymbałach brzmiących.  /x2

22. (74) 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!

23. (985) Ś  piewaj z ca  ł  ego serca,   Ś  piewaj     
Dobremu Bogu, otwórz serce na Jego Głos !

24. (54) Bę  dę chwalił Pana na wieki, chwalił   
Pana na wieki, Bez końca me usta niech wielbią
Go  /x2
Uwielbiaj Pana za mną, I razem wywyższajmy 
Jego Imię! 

25. (422) Dotknął mnie dziś Pan 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 I radość ogromną……

26. (379) Wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia,wszystko mogę w tym,który kocha 
mnie.         /x2
On drogą mą, którą kroczyć mam, nadzieją - 
bez której nie mogę żyć. On wiarą jest, co 
uskrzydla mnie - Miłością, Miłością!     /x2   

27. (191) Z  łożyłem w Panu całą nadzieję    /x 2 
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.              

28.  (117)   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.

29.  (997) Chwalimy Ci  ę  , b  łogosławimy Cię,    
Wywyższamy Cię Boże nasz.   /x2      
Tylko Ty godzien jesteś czci,                  
Tylko Ty Boże nasz.                /x2 

30. (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!

31. (283) 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.

32. (64) Pan wywyższony, nasz Król 
wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, 
oddajmy Jemu cześć! 
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa. 
Niebo i ziemia radują się Jego imieniem. 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
wśród chwał! 

33.(480) Nasz Bóg jest potężny w mocy Swe  j,  
króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy,
Miłości, Mądrości Swej.     

34. (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.  

35. (961) Twoja Miłość jest pierwsza, Twoja 
Miłość jest większa! Twoja Miłość jest w nas!   
Twoja Miłość jest w naszych sercach!   /x 3       
Ref.: Święty, Święty, Święty – jesteś Panie! 
Święty, Święty  - Święty Pan!         / x 2

36. (52) Chwalić chcę mego Pana u  wielbiać   
Go będę. Jemu me serce śpiewa nową pieśń.      
Głosić chcę chwałę Boga Najwyższego   
On wlewa pokój w serce me                      /x2 

Jemu chwała                               
Chwała Bogu Ojcu!                   
Chrystusowi chwała cześć       /x2
W Duchu świętym                    
Cześć i uwielbienie                    
Bogu w Trójcy chwała cześć.

37. (479) Ześlij Deszcz, ześlij Deszcz! Otwórz 
nam Bramę do Nieba! /x4
Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej Łaski,  
łaska po łasce, fala za falą, łaska po łasce, fala 
za falą, łaska po łasce, fala za falą.  /x4 


