
30. (205) Im lepiej Cię pozna  ję, tym bardziej   
kocham Cię. Im więcej Ciebie słucham,   
tym bardziej kocham Cię.    
Ref: Ciebie mój Jezu, mój Jezu, tym bardziej 
kocham Cię. Ciebie mój Jezu, mój Jezu, tym 
bardziej kocham Cię.     /x2
Kocham Cię.                        
2. Im częściej Tobie śpiewam, tym bardziej 
kocham Cię. Im więcej wiem, co dajesz,
tym bardziej kocham Cię.

31. (59) Chcę wywyższać Imię Twe, Chcę 
zaśpiewać Tobie chwałę, Panie dziś raduję się, 
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, Na 
krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,Z grobu 
wstałeś i dziś  nieba Królem jesteś Ty, chcę 
wywyższać Imię Twe!

32. (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 

      
33. (755) Radość tchnij w serce me, bym Cię 
chwalił, radość tchnij, proszę, w serce me.          
Radość tchnij w serce me,  bym Cię chwalił,      
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.                   
Ref: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna!            
Śpiewaj Panu, który Królem jest!                        
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna!                     
Śpiewaj Panu cały dzień.                                     
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
  pokój tchnij, proszę w serce me.
  Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
  bym w spoczynku także chwalił Cię

3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
  Miłość tchnij, proszę w serce me.
  Miłość tchnij w serce me, abym służył,
  Bym swą służbą także chwalił Cię.
4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,
  wiarę tchnij, proszę w serce me.
  Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił,

34. (72) Jezus zwyciężył to wykonał się,      
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. 
Jezus jest Panem, o Alleluja!   
Po wieczne czasy Królem królów jest! 
Jezus jest Panem  x4         
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem 
On jest panem ziemi tej.      
2. Jezus zmartwychwstał,  niech każdy o tym 
wie, że szatan pokonany -Jezus złamał śmierci 
moc. Jezus jest Panem….x4

35. (558) Bóg kocha mnie takiego jakim 
jestem, Raduje się każdym moim gestem. 
Alleluja! 
Boża radość mnie rozpiera! 

36. (870) Matko życia, Maryjo, Matko moich 
narodzin z niewoli grzechu, Matko powstania ze
snu śmierci, która sprawiasz, że budzącemu się 
człowiekowi- jaśnieje Chrystus, 
Ref. Weź moje życie, weź woje życie w swe 
dłonie i proszę, powiedz  Ojcu Niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce, pragnie żyć, jak 
Jego Syn.

37. (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. 

38. (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.

Wspólnota  Miłość i Miłosierdzie Jezusa

PIEŚNI NA MSZĘ  ŚWIĘTĄ

1. (137) Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,        
blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę nie, lecz będę 
żył  - Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama 
Pana, jeśli chcesz przez nią: wejdź! Zbliżmy się 
do ołtarza,  Bogu oddajmy cześć!    
1.Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego 
łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna
blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś 
błogosławić. Jezus - mój Pan i Bóg. On 
przyszedł, aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać 
książętom. Pan moja moc i pieśń – podtrzymał, 
gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż 
może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i 
śpiewam chwały pieśń.                                        

2. (265)   Dziś stoję Panie przed Twoim   
Majestatem, chcę Tobie zawierzyć moje życie.  
Wszystko co mam i posiadam – Tobie daję. 
Chcę tylko należeć już do Ciebie.    x2                
   Ref: Chryste, Ty jesteś moim Pokarmem,
   Panie, Ty jesteś moim Napojem.               
   Jesteś Źródłem dla spragnionych,            
   Jesteś Życiem i Zmartwychwstaniem. /x2

3. (156)  Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia 
gdzie Ciało i Krew Pana jest. Wszyscy 
spragnieni przybądźcie nakarmić  dusze swe.     
1. Przyjdźmy,  bo Pan nas zaprasza, wyciąga 

przebitą dłoń. Syćmy się Ciałem Chrystusa,       
 bo przez Nie nam życie dał On.    

4. (515) Przychodzisz Panie mimo   drzwi     
zamkniętych Jezu zmartwychwstały ze śladami 
męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha 
Panie nasz i Boże - uzdrów nasze ży-y-cie.

5. (152) Chrystus Pan karmi nas, Swoim 
świętym Ciałem - chwalmy Go na wieki!  /x2
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę 
jedynego,bo w Nim samym odnajduję wszelką 
radość życia mego.    
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej 
dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On 
Najwyższy- On sam jeden zawsze Święty.
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy 
ludzie mogli zwać błogosławioną.
4. On, który przez pokolenia pozostaje 
miłosierny -wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.
5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość 
serc uniża -każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.
        
6. (314) Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus!  /x 2
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.            
Zmartwychwstał Pan – On Królem jest!  /x 2   

7. (1022) Śpiewaj Alleluja Panu,             
     Śpiewaj Alleluja Panu,                         
     Śpiewaj Alleluja, Śpiewaj Alleluja       
     Śpiewaj Alleluja Panu.  

8. (151) Wesel się, Królowo miła, bo Ten , 
któregoś zrodziła: zmartwychwstał Pan nad 
Panami, módl się do Niego za nami.  
Alleluja! Alleluja!  
2. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za 
nami w potrzebie. Byśmy się też tam dostali 
i na wiek wieków śpiewali:                   
Alleluja!  Alleluja! 
                  *  *  *  *  *  *
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9. (908) Zmartwychwstał Jezus nasz Pan, 
zmartwychwstał Jezus nasz Pan,    x 2     
Ref.: On żyje (żyje), On żyje (żyje),         
Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.     x 2   

10. (752) Zmartwychwstał  Pan i żyje w nas,  
posyła Ducha, odnawia Kościół. Idźmy w Jego 
Imię, głośmy Jego Miłość i wielkie 
Miłosierdzie.       
Alleluja, Alleluja, Alleluuja!  /x 2   

11. (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.

12. (529) Chwalę Cię Jezu!     x 4
1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
co Bóg przygotował dla nas.              x 2 
Dla tych, którzy kochają, dla tych, którzy 
wzywają (Imienia Pana). Dla tych, którzy 
uwierzą, dla tych, którzy chwalą Imię Twoje 
Panie.

13. (103) Jesteś Królem, jesteś Królem,   
Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze 
serca podnieśmy wszyscy nasze dłonie. 
Stawajmy przed  obliczem Pana - wielbiąc Go.  

14. (676) Jezus mnie kocha, pragnie, leczy
właśnie dziś, tu i teraz. Chcę Go uwielbiać,
bo jest ze mną właśnie dziś.
1. W Tobie ma nadzieja, w Tobie życie me.
We Mnie możesz wszystko – jeśli chcesz.
Moje nawrócenie – tylko w Tobie jest.
Oczyść moje serce, weź mój grzech.

15. (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!  

16. (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! 

17. (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.            

18. (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.

19. (811) Wznoszę swe oczy ku górom, skąd 
wstęp: przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, 
wszak Bogiem On Miłosiernym jest!                  
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w Swe 
Ramiona wziąć, rany uleczyć Krwią Swoich 
Ran, Nowe życie tchnąć!

     Ref.:     Błogosławieni miłosierni, albowiem  
oni miłosierdzia dostąpią!      /x 2  

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać 
by się mógł? Lecz On przebacza, przeto i my
- czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał; „Panem jest Jezus” – 
mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
5. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski 
w Panu złóż. I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż  
żyje Pan, Twój Bóg!                                 
 

20. (789) Okaż mi Boże miłosierdzie Swoje,    
według litości Serca Jezusowego. Usłysz 
błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie 
Swoje!                               

21. (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  

22. (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   

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

24.(1011) Duchu Święty rozpalaj serce me /x4
Ref. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić            
Ciebie Panie, Bo Ty jesteś światłem co nigdy 
nie gaśnie! /x2

25. (39) Święci Aniołowie i Archaniołowie, 
brońcie nas, strzeżcie nas. Brońcie nas i 
strzeżcie nas. Amen, amen, amen.

26. (939) Pełen miłości, miłosierdzia     
łaskawości i świętości- jesteś Ty, Boże mój, Oj-
cze mój.    x 2 
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

27. (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, Alleluja!

28. (887) Alleluja! Jezus Panem jest!               
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas!    
Alleluja! Radujmy się!                                   
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest!            

29. (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.


