
Panie, Panie, Panie mój   x2  

2. Boża Miłość wypełnia mnie, Panie... 

3. Boża Radość…4. Boży Pokój…5. Boża 
Łaska...

35. (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.

36. (91) Dotknij Panie moich oczu, abym 
przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym 
przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego 
serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś 
ogarnia mnie.

37. (108) Memu Bogu , Królowi będę śpiewał 
tę pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen.   /x2    
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen.  x 2 

38. (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.

39. (126)   Alleluja, Alleluja, amen,   amen,   
Alleluja  /x2
1.Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem 
jest. Pokłońmy się przed Nim - On naszym 
Panem, Amen, amen, Alleluja!       
2. Radujmy się bracia - On naszym Panem jest!
Radujmy się siostry – On naszym Panem jest! 
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem, 
Amen, amen, Alleluja! 
3.Posyła nam Ducha, On naszym Panem jest!x2
Posyła nam Ducha Swego – On naszym Panem,
Amen, amen, Alleluja! 
4. Chrystus do nas powróci – On naszym Panem
jest! On do nas powróci – On naszym Panem 
jest! On do nas powróci – On naszym Panem, 
Amen, amen,

40. (886) Będę śpiewał na cześć Pana,  
Który Dobrem nasyca mnie. 
Będę śpiewał na cześć Pana                 
On nasyca Dobrem życie me.  x 2

41. (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!

42. (43) Chwalę Ciebie Panie  i uwielbiam 
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię 
Twe. Bo wielkiś Ty!Wielkie dzieła czynisz 
dziś!  Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna 
Tobie nikt!

43. (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…

Wspólnota  Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA MSZĘ  ŚWIĘTĄ

1. (845) Duchu Święty, Gołębico Bożej 
Obecności - zstąp na mnie  Duchu Święty, 
Gołębico Bożej Obecności    /x3              
1. Otwórz Niebo! Spocznij na mnie – niech nie 
spłoszę Cię. Słowem Ojca, chwałą Syna – Ty 
napełnij mnie!  /x2

2. (466) W Tobie jest Światło – każdy mrok 
rozjaśni! W Tobie jest Życie – ono śmierć 
zwycięża! Ufam Tobie – miłosierny Jezu, 
wybaw nas!  

3. (156)  Przyjd  źcie do stołu Miłosierdzi  a,   
gdzie Ciało i Krew Pana jest. Wszyscy 
spragnieni przybądźcie  nakarmić  dusze swe.    
    Przyjdźmy,  bo Pan nas zaprasza, wyciąga      
przebitą dłoń. Syćmy się Ciałem Chrystusa,       
   bo przez Nie nam życie dał On.                  /x 2

4. (104) Święty, święty, święty, święty, święty 
Pan Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.   
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe,             
Królu wejdź i rozgość się.  

5. (782) Wierzę w Ciebie Panie coś mnie 
obmył z win, wierzę że Człowiekiem stał się 
Boży Syn. Miłość Ci kazała krzyż na plecy 
brać,  w Tabernakulum zostałeś aby z nami 
trwać. Jesteś Przewodnikiem nam - do 
wieczności bram, tam przygarniesz nas do 

Siebie. 
2. Tyś jest moim Życiem, boś Ty żywy Bóg, 
Tyś jest moją Drogą - najpiękniejszą z dróg. 
Tyś jest moją Prawdą, co oświeca mnie, boś 
odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. 
Nic mnie nie zatrwoży już - wśród najcięższych 
burz, bo Ty Panie jesteś ze mną.
3. Tyś jest moją Siłą w Tobie moja moc, Tyś 
jest mym Pokojem w najburzliwszą noc. Tyś 
jest mym Ratunkiem - gdy zagraża toń, moją 
słabą ludzką rękę ujmij w Swoją dłoń. Z Tobą 
przejdę poprzez świat - w ciągu życia lat  i nic 
złego mnie nie spotka. 
4. Tobie Boże Ojcze wiarę swoją dam, w Tobie 
Synu Boży ufność swoją mam. Duchu Święty 
Boże w serce moje zstąp i miłości Bożej ziarno 
wrzuć w me serce w  głąb. W duszy mojej 
rozpal żar-siedmioraki dar, daj mi stać się Bożą 
Rolą.  x3

6. (133) C  hlebie Niebieski – Jezusem bądź     
Drogo Miłości – uczyń nas godnych Ciebie. 

7. (678) Powietrzem moim jest   Obecność   
Twoja Święta w sercu mym.  /x2     

Powszednim chlebem mym       
Twe żywe Słowo dane - mi dziś.
Bez Ciebie - nie mogę już żyć. 

         Dla Ciebie - me serce chce bić.  /x2      

8. (741) Duszo ma Pana chwal  ,   oddaj Bogu   
cześć, Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą 
wywyższaj Go, duszo ma - uwielbiam Boże 
Cię.

9. (751)  Święta Maryjo - Matko Boża módl 
się za nami, za nami grzesznymi. I prowadź nas 
do Nieba, i prowadź nas do Nieba  /x 2    
                          *  *  *  *  *
10. (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   



11. (925) Nawet gdy odszedłem tak daleko,że 
zraniłem Twego Syna,Ty szłaś za mną i 
broniłaś, Otulałaś, okrywałaś Swoim 
Płaszczem.
Ref : Totus Tuus, Maryjo - cały Twój, Maryjo,  
cała Twoja, o Maryjo…

12. (982) Pod Twoją obronę Maryjo – 
uciekamy się w każdej godzinie. Tyś naszym 
ratunkiem i siłą. Kto kroczy z Tobą – nie zginie.

13. (550) Duchu Święty pouczaj mnie    
Duchu Święty poprowadź mnie,Chcę iść za 
Tobą Duchu Święty, chcę iść za Tobą Duchu 
Święty.

14. (1010) Duchu   Święty, napełnij serce            
Miłością Swą – przemieniaj moje życie.             
Duchu Święty ogarnij łaską, Bym wiedział jak -
pełnić Wolę Twą.

15. (892) Nie szukaj, nie pragnij, niczego poza
Panem.

Coda:  (bo) Bóg jest Miłością, cóż więcej trzeba
nam.

16. (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.

17. (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.  

18. (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.  

19. (716) Bóg i tylko On,  Bóg i tylko On.     
Panem moim jest jedynym, Panem moim jest na
wieki. /x2

20. (785) Święty, Święty, Święty jest nasz Pan.
Święty, Święty, Święty jest nasz Pan.  /x2
Ref.: Wywyższony i Święty, i godzien czci!
Nasze serca Jezu - wielbią Cię!
Wywyższony i Święty, i godzien czci!
Święty jest nasz Pan.                             /x2

21. (976) Bóg jest zawsze między nami, 
Bóg jest zawsze blisko nas. 
On zna wszystkie twoje rany 
- przed Nim się nie schowasz.

2. Bóg jest zawsze blisko przy nas, 
możesz do Niego przyjść. 
On chce obmyć to co skrywasz 
- nie musisz bać się dziś. 
Ref.: Emmanuel - jest blisko nas. 
Emmanuel - dotyka nas. 
Emmanuel - nie mamy sił. 
Emmanuel - Ty musisz przyjść.

22. (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!

23. (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. 

24. (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 

25. (1005)  T  ł  umy, t  łumy serc, zagarnięte   
przez jedno serce. Jedno serce najdroższe, 
najłagodniejsze.

26. (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

27. (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!     /x 2  

28. (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!        /x 2
Zobaczy to, (zobaczy to) każdy z nas.

29. (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.
                              

30. (997) Chwalimy Ci  ę  , b  łogosławimy Cię,    
Wywyższamy Cię Boże nasz.   /x2      

Tylko Ty godzien jesteś czci, Tylko Ty Boże 
nasz.                /x2 

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

32. (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   

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

Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas 
pokojem.  

34. (46)   Tak mi   dobrze, że jesteś tu Panie   /x 2
Trzymaj mnie mocno dziś. Zawsze chcę przy 
Tobie być. /x2


