
31.  (77) Wywyższony, zawsze będziesz     
wywyższony. I na wieki chwała Twoja trwa.      
Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić,    
i wysławiać święte Imię Twe. 

32. (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.

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

34. (281) Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią 
swą. Wielbij, wielbij Go – wielbij cały dzień.     
Ref: Bowiem Pan jest godzien, godzien       
przyjąć chwały pieśń! Bowiem Pan jest 
godzien, godzien przyjąć chwały pieśń!         
2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.     
Wielbij, wielbij Go – wielbij z wszystkich sił.   
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.     
Wielbij, wielbij Go – Imię Pana głoś!  

35. (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 

36. (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. 

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

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

39. (974) Tam gdzie Twój tron - wznoszę 
czyste ręce chwaląc Cię, Twej twarzy wciąż 
szukać chcę.                               
 Wołamy o Panie, Stwórco, Zbawco nasz i 
Królu  - niech Twa chwała wypełni nas.             
Ref: Niech Twa chwała wypełni to miejsce!   
(to miejsce)  x 4 

40. (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    

41. (61) Wielbić Imię Pana dziś chcę!  / 3x. 
To mój Bóg!
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,  
skałą zbawienia, schronieniem mym! /x2  

42. (439) Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam 
moją pieśń. Jezus, dla Jezusa, Jemu śpiewam 
moją pieśń.   Teraz wiem - jesteś blisko mnie.
Teraz wiem - jesteś tu.       
Teraz wiem - jesteś blisko mnie.       
Nie lękam się, Twój Duch pociesza mnie.  

43. (1004) Przyjdź Duchu Święty,      /              
Napełnij serca swych wiernych.   /x2           

I ogień Twojej miłości ,w nas zapal, w nas 
zapal, zapal w nas. /x2

Wspólnota  Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA MSZĘ  ŚWIĘTĄ

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. (704) P  anie przyjdź – cały jestem   
oczekiwaniem. Panie przyjdź, napełnij Sobą 
mnie.

4. (115) O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i 
Krew.  /x 2   

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.   /x 2
   Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.

44. Tyś nam ukazał drogę, wiodącą na Twój 
szlak /x 2

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

5. (1007) Skosztujcie i zobaczcie,   jak Dobry   
jest Pan.        /x2                          
1. Będę Panu w każdej porze, Śpiewał pieśń 
wdzięczności, Na mych ustach Chwała Jego, 
Nieustannie gości.

2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się 
pokorni. Wspólnie ze mną chwalcie Pana, 
sławmy Jego Imię.

3.  Kiedy tęsknię szukam Pana, a On raczył 
mnie wysłuchać. I od wszelkiej trwogi mojej, 
raczył mnie wyzwolić.

4. Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest 
dobry. Kto do Niego się ucieknie, ten 
błogosławiony.

5. Z czcią i lękiem służcie Panu, święty Ludu 
Boży. Bo nie znają niedostatku, ludzie 
bogobojni.

6. (113) 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. (817) Otwieram dla Ciebie serce swe.  
Otwieram dla Ciebie serce swe. Ma dusza 
pragnie Ciebie wciąż, tak - jak suchy ląd.



8. (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. 

9. (935) Panie mój   wielbię Cię.                            
*Tylko Ty Królem jesteś mym.               
   Tylko Tobie pragnę składać hołd. x2 

10. (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.

      <><    <><    <><     <>< 

11. (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!

12. (864) Maryjo, Maryjo, Maryjo!                  
Fatimska i różańcowa!  Maryjo, Maryjo, 
Maryjo, Wysłuchaj każdego  „Zdrowaś ”.  

13. (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             

14. (138) 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.

15. (1008)  Maryjo, Pokorna Służebnico Pana
              Maryjo, Bogu na zawsze oddana.     /x2
Ref.: Tyś przybytkiem Ducha Świętego,             
Pełna łaski jesteś Ty,                                            
Przepełniona Bożą Miłością,                            
Prowadź nas do Syna dziś.        /  x2                  
2. Maryjo, Królowo Niepokalana (Niepokalana)
    Maryjo, od wieków przez Ojca wybrana. 

16. (10) 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.      /3x     

17. (484) Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź 
Duchu Kościoła! Przyjdź do Oblubienicy! 
Przyjdź wołamy Cię!

18. (917) Otwórz Bogu serce swoje,
otwórz Bogu drzwi.                              
Niech On będzie Królem twoim,   
Tron Mu - postaw dziś.      

19. (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.  

20. (613) Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty 
wybrałeś mnie. Pokochałeś tak bardzo, że łaska 
przelewa się w sercu mym. W Tobie jestem 
wybrany, święty i nieskalany przed Twoim 
Obliczem, Jezu.  Jesteś błogosławieństwem, 
Twoja Łaska jest moim szczęściem. Umiłowany
Bóg.

21. (971)   Jezu cich  y i serca pokornego,   uczyń 
serca nasze według Serca Twego! Ty, który 
pocieszasz serca strapione, Weź nasze - 
kamienne, a daj nam wcielone!        
2. Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca 
nasze według serca Twego! Ty, który 
pocieszasz serca strapione. Weź nasze - 
kamienne, a swoje - wcielone nam daj!

22. (483) Schowaj mnie pod skrzydła Swe, 
ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie z Tobą
wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem 
Tyś spienionych wód! Ja ufam Ci - Ty jesteś 
Bóg.     
2. Odpocznę dziś w ramionach Twych. Dusza 
ma w Tobie będzie trwać.

23. (955)  Tylko Tobie należy s  ię chwała!   
Tylko Tobie należy się cześć! Tylko Tobie 
będziemy się kłaniać, Jezu!  x4
2. Tylko Tobie należy się chwała! Tylko Tobie 
należy się cześć! Tylko Ciebie będziemy 
uwielbiać, Jezu!  x4

24. (426)   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.   /x2

25. (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...

26. (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

27. (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.

28. (1) Jezus jest pośród nas, obecny tu w 
Duchu swym. Wszystkich nas wzywa On 
zbliżcie się. /x 2
Ref.: Znów dotknij serc nasz Panie, napełń nas 
swym Duchem.Dotknij serc nasz Panie, napełń  
nas. /x2

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. (521)   Bóg   jest tak blisko na  s  x3  
Bóg jest w nas.        
1. Ty jesteś Darem dla nas od Ojca,        
Tyś jest Miłością co przyszła do nas.       
Ty nas przyszedłeś wykupić z grzechu, 
Emmanuel! 


