25. (767) Ziemia, którą mi dajesz, nie jest
fikcją ani bajką.
Wolność, którą mam w Tobie - jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą
ustąpić, bo wiara góry przenosi - a ja wierzę
Tobie. (Ja wierzę Tobie!)
Ref.: Będę tańczyć przed Twoim Tronem i
oddam Tobie chwałę, i nic już nie zamknie mi
ust. Żaden mur i żadna ściana, największa
nawet tama - już nie, nie zatrzyma mnie już.

niechaj me serce Twojej woli szuka, To Ty
jesteś moim spełnieniem – daj mi dziś, Panie,
narodzić się z Ducha.
29.(1002) To Pan, On tu jest, pośród nas,
króluje nad nami /x2
W Twoim Ręku jest nasze zbawienie,
W Twoim Ręku jest nasze zbawienie. /x2

30. (480) Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
króluje nad nami dziś, z nieba rządzi w mocy,
26. (945) Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Miłości, Mądrości Swej.
Czuwa nade mną Bóg - On jest moim cieniem.
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
31. (479) Ześlij Deszcz, ześlij Deszcz! Otwórz
Czuwa nade mną Bóg
nam Bramę do Nieba! /x4
- On jest moim cieniem.
Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej Łaski,
Czuwa nade mną Bóg (x3) - mój Bóg. /x3
łaska po łasce, fala za falą, łaska po łasce, fala
za falą, łaska po łasce, fala za falą. /x4
27. (976) Bóg jest zawsze między nami,
Bóg jest zawsze blisko nas. On zna wszystkie
32. (886) Będę śpiewał na cześć Pana,
twoje rany - przed Nim się nie schowasz.
Który Dobrem nasyca mnie.
2. Bóg jest zawsze blisko przy nas,
Będę śpiewał na cześć Pana
możesz do Niego przyjść. On chce obmyć to co On nasyca Dobrem życie me. x 2
skrywasz - nie musisz bać się dziś.
Ref.: Emmanuel - jest blisko nas.
33. (117) Jezus jest z nami tu /x4
Emmanuel - dotyka nas.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię,a Jego
Emmanuel - nie mamy sił.
moc działa dziś, by uwolnić cię. A jego moc
Emmanuel - Ty musisz przyjść.
działa dziś, by zbawić cię. Jezus jest z nami tu.
28. (995) Na nowo stwarzaj mnie, niechaj z
Ducha zrodzę się.
x2
1. To Ty jesteś Ożywicielem, tchnij nowe życie
w moje martwe ciało. To Ty jesteś
Odnowicielem, spraw, by me serce żywe się
stało.
2. To Ty jesteś Miłości Płomieniem – przyjdź i
rozpal przygaszone serce. To Ty jesteś Ożywczym Strumieniem –niech z boku Chrystusa
nowe życie czerpię.
3. To Ty jesteś duszy oczyszczeniem –niech me
rany obmywa Krew z drzewa życia. To Ty jesteś moim odpocznieniem – niech w ramionach
Krzyża Twój powiew mnie porusza.
4. To Ty jesteś moim pragnieniem –

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa
PIEŚNI NA MSZĘ ŚWIĘTĄ
1.Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem
pospieszajcie przywitać Pana /x2
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali
Z wielkiej radości. /x2
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej
nocy, Nam się objawił. /x2
4. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro
przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś
jest pod osłoną Chleba i wina. /x2

Ref.: Aniołowie się radują, Pod niebiosy
wyśpiewują; Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo! /x2
2. Mówią do pasterzy, Którzy trzód swych
strzegli, Aby do Betlejem Czym prędzej
pobiegli.
Ref.: Bo się narodził Zbawiciel, Wszego świata
Odkupiciel, Gloria, gloria, gloria, In excelsis
Deo! /x2
3. O niebieskie Duchy, I posłowie nieba,
Powiedzcie wyraźnie, Co nam czynić trzeba,
Ref.: Bo my nic nie rozumiemy, Ledwo od
strachu żyjemy; Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo! /x2
4. Idźcież do Betlejem, Gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki powite, W żłobie położone,
Ref.: Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi
wasze troski; Gloria, gloria, gloria,
In excelsis Deo! /x2

4. Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom
wszem, A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad dzieciątka snem. /x2
2. Cicha noc, święta noc, Pastuszkowie od
swych trzód, Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud. /x2
3. Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn
34. (476) Przytul mnie Jezu – tak mocno do
Pan Wielkiego majestatu
Siebie, ukryj głęboko – na dnie Twego Serca.
Niesie dziś całemu światu
2. W Betlejem dzisiaj rodzi się nasz Pan, nasz Odkupienie win. /x2
A,a,a - na dnie Twego Serca,A,a,a - na dnie
Bóg, Maryja Matka daje Go Tobie, przyjmij
Twego Serca.
4. Cicha noc, święta noc, Jakiż w tobie dzisiaj
Jego Miłość, Aniołowie wołają głośno hosanna czas, W Betlejem dziecina święta
naszemu Panu, Razem z nimi uwielbij Go,
35. (436) Twe Miłosierdzie niech spływa,
Wznosi w górę swe rączęta,
niech spływa - tak, jak wiosenny, ciepły deszcz! oddawaj Bogu chwałę.
Błogosławi nam. /x2
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa - Ref.: Hosanna Małej Miłości,
Hosanna Pięknej Miłości. /x4
na mnie! Hej, ho! Przyjmę Twoją Łaskę! Hej,
5. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
ho! Miłosierdzie Twe! Hej, ho! Chcę przed
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Tobą tańczyć dziś! /x2 Twe Miłosierdzie niech 3. Gdy się Chrystus rodzi, I na świat
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
przychodzi, Ciemna noc w jasności
spływa, niech spływa! x2
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko. /x2
Promienistej brodzi.
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
na mnie.
Pomóż radości wielkiej sercu memu:

Li li li li laj, wielki królewiczu,
Li li li li laj, niebieski dziedzicu. /x2
3. Przybądźcie z nieba śliczni Aniołowie,
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
Li li li li laj, w ubogim żłóbeczku. /x2
4. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje!
Przecież pojmuję w sercu Słowa Twoje!
Li li li li laj, o Boże Wcielony!
Li li li li laj, nigdy niezmierzony. /x2
6. Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. x2
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, w który
Dziecię owinąwszy siankiem Je okryła. x2

2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił
szczęście twoje, Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało, Żeśmy byli winni
sami, A Słowo Ciałem się stało, I mieszkało
między nami. /x2
3. Podnieś rękę, boże Dziecię, Błogosław
ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym
bycie, Wspieraj jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą, I wszystkie
wioski z miastami, A Słowo Ciałem się stało, I
mieszkało między nami. /x2
* * * * *
9. Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając
skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref.: Chwała na wysokości, chwała na
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
wysokości, a pokój na ziemi. /x2
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. x2
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
4. Dziecina się kwili, Matuleńka lili, w nóżki
zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli. x2
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje. O mój
Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje. x2
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
7. Zaśnij Dziecino, Boże Dziecię, Tyś nam
5. Oto mu się wół i osioł kłaniają,
pociechą na tym świecie.
Trzej królowie podarunki oddają.
Ref. Zmruż oczęta swoje, Tyś serce moje.
Modlitwa moja, niech uśpi Cię. /2x
2. Anielskie chóry chwałę głoszą.
10. (1013) Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą
Pasterze hojnie dary znoszą.
pieśń, Z aniołami, tak, pragnę śpiewać Ci. /x2
Święty, Święty, Święty jest Pan, Zastępów
3. Wznieś rączkę swoją, błogosław nam.
Pan./x2
Całe swe życie ja Tobie dam.
Cała ziemia jest pełna Jego chwały. /x4
4. Zaśnij Dziecino, Boże Dziecię
Tyś nam pociechą na tym świecie.
11. (39) Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, strzeżcie nas. Brońcie nas i
strzeżcie nas. Amen, amen, amen.
8. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów
obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje
12. (1003) Błogosławiona jesteś /x4
Ma granice – Nieskończony.
Tyś Maryjo na wieki wybrana, Z wszystkich
Wzgardzony - okryty chwałą, Śmiertelny król Niewiast na ziemi, Wstawiasz się do Syna za
nad wiekami, A Słowo Ciałem się stało
nami, Swą Ręką prowadzisz nas.
/x2
I mieszkało między nami. /x2

13. (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.

Wielbij, wielbij Go – Imię Pana głoś!

14. (47) Duchu Święty wołam przyjdź, w
sercach rozpal ogień Swój. Jedno uczyń z
naszych serc - miłość, radość, pokój wlej!

20. (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

15. (874) Poruszaj się Duchu Święty w nas!
Rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa
x2
Ref.: Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej,
przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz! /x2
A a a a…. A a a…
16. (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.

19. (939) Pełen miłości, miłosierdzia łaskawości i świętości jesteś Ty, Boże mój,Ojcze mój.x2
Ref.: Jakże wspaniały jesteś Ty, Boże mój?
Jakże wspaniałe dzieła Twe, Boże mój?Jakże
cudowne, Imię Twe, Boże mój? O święty, święty jesteś Ty. /x2

21. (325) Wszystkie narody klaskajcie w
dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan Najwyższym jest Królem nad całą
ziemią. /x2
Ref.: Śpiewajcie - wszystkie narody,
Śpiewajcie – radosnym głosem.
Śpiewajcie – Królowi. /x2

22. (524) Miłosierdzie Boga Najwyższego
prowadzi mnie do Niebios bram - w ramiona
17. (914) Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie Umiłowanego, rozpiętego na krzyżu naszych
mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi,
ran. /x2
patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twą,
Ref.: Wielbię Cię, miłuję Cię, za każdy dzień
tak pragnę wielbić Cię. /x2
przy Tobie. /x4
Ref: Ptaki na niebie, nucą Ci swą pieśń,
ramiona polnych drzew - niosą Twoją cześć.
23. (765) Jesteś blisko mnie, tęsknię za
A ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie
Duchem Twym.
wznieść. /x2
Kocham kroki Twe - wiem, jak pukasz do
drzwi. Przychodzisz jak - ciepły wiatr,
18. (281) Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią otwieram się i czuję znów, że:
swą. Wielbij, wielbij Go – wielbij cały dzień.
Ref.: Twoja Miłość jak ciepły deszcz,
Ref: Bowiem Pan jest godzien,
Twoja Miłość jak morze gwiazd za dnia,
godzien przyjąć chwały pieśń!
Twoja Miłość sprawia, że nieskończenie
Bowiem Pan jest godzien,
Dobry, Święty Duch - ogarnia mnie.
godzien przyjąć chwały pieśń!
2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.
24. (829) Twoja Miłość Panie jest jak wielkie
Wielbij, wielbij Go – wielbij z wszystkich sił.
morze - przyjdź,
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.
przytul mnie, Panie mój.

