
27. (580) Duchu Święty obiecany nam 
przypominaj to, co mówi Pan.
Z Tobą Słowo Boże Żywe staje się,
w moim życiu Duchu  - prowadź mnie. /x2
2. Duchu Prawdy Ty umacniaj mnie,
w drodze życia, gdzie wybrałeś mnie.
Z Tobą…….x2
3. Daj mi spotkać dzisiaj twarzą w twarz,
żyjącego Pana pośród nas.
Z Tobą… .../x2

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

29. (479) Ześlij Deszcz, ześlij Deszcz! Otwórz 
nam Bramy 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 

30. (994) Przywołaj mnie Panie, przywołaj 
mnie Panie  na pustynię. I niech mój głód Ciebie 
i moja tęsknota  przywoła Ciebie.                
Ref.: Mów do mego serca, mów do mego serca.  
Ty znasz jego ukryte doliny, tam gdzie usychają,
piękne winnice Ty wiesz, gdzie otworzyć ukryte 
źródła.    
2. Niech we mnie zamilkną pragnienia i myśli     
abyś mógł mówić Ty. Niech słowa miłości
 i przebaczenia przenikną duszę mą.  

31. (163) Chcę przestąpić Jego próg, 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!       
Ref.: Pan radością mą, Pan  radością mą. Chcę 
śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.  /x2  

32. (1011) Duchu Święty rozpalaj serce me /x4
Ref. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie 
Panie, Bo Ty jesteś światłem co nigdy nie 
gaśnie! /x2

2. Duchu Święty oświecaj..., 3...uwalniaj..., 
4...uzdrawiaj..., 5...umacniaj..., 
6...ochraniaj..., 7...oczyszczaj..., 
8...rozraduj.... serce me / x 4

33. (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!

34. (897) Tobie chwała Jezu, Królu naszych 
serc, Tobie uwielbienie dziś wyśpiewać chcę, 
Tobie chwała Jezu, chwała i cześć    x2         

35. (978) Wylewaj Swoją Łaskę, wylewaj 
Swoją Łaskę, gdy wołamy: Abba, Ojcze - my 
Twoje dzieci.                      
2. Wylewaj Swoją Łaskę, wylewaj Swoją 
Łaskę. Twoja Łaska sięga Nieba, Twoja Miłość
aż po chmury.      
 
36. (476)  Przytul  mnie Jezu – tak mocno do
Siebie, ukryj głęboko  –   na dnie Twego Serca.
A,a,a - na dnie Twego Serca 
A,a,a   - na dnie Twego Serca. 

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

38. (1005)  T  ł  umy, t  łumy serc, zagarnięte   
przez jedno serce. Jedno serce najdroższe, 
najłagodniejsze.

39. (1024) Jak dobrze być z Tobą mój Panie,
Królu mego serca, Królu Światłości, moja 
Miłości.  

Zesłanie Ducha  Świętego‘ 2022
w Kościele pod wezwaniem 

Zesłania  Ducha  Świętego
w Czatachowej

1. (127) Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi 
ziemię, życiodajny spłynie deszcz na 
spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, 
uwielbienia niech popłynie pieśń! 
Ref: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! 
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie! 
Jezus, tylko Jezus Panem jest! 

2. (135) Przybądź  Duchu Święty, 
spuść z niebiosów wzięty  - światła Twego 
strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów
mnogich. Przyjdź światłości sumień.   
2. O najmilszy z gości, słodka serc  Radości       
- słodkie Orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w 
skwarze Żywą wodą - w płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza, serc wierzących    
wnętrza- poddaj Swej potędze.
Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród 
stworzenia - jeno cierń i nędze.

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę
- ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde – 
rozgrzej serca twarde. Prowadź  zabłąkane!
5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym

- siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj 
wieniec zwycięstwa - daj szczęście bez miary.

3. (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 Ożyw-
czym Strumieniem – niech z boku Chrystusa 
nowe życie czerpię. 
3. To Ty jesteś duszy oczyszczeniem, niech me 
rany obmywa Krew z drzewa życia. To Ty je-
steś moim odpocznieniem –niech w ramionach 
Krzyża Twój powiew mnie porusza.
4. To Ty jesteś moim pragnieniem – niechaj me 
serce Twojej woli szuka. To Ty jesteś moim 
spełnieniem – daj mi dziś, Panie, narodzić się z 
Ducha.

4. (984) Panie, nie jestem godzien,                    
abyś przyszedł do mnie.  Ale powiedz tylko Sło-
wo i uzdrów duszę moją.         
 
5. (51) M  ój Pan, mocą moja je  st    Skałą i   
Zbawieniem, On Bogiem mym  /x 2
        Dla Ciebie otwieram serce swe   x  3
2. Mój Pan, Królem moim jest 
Na zawsze i na wieki. Amen /x2

6. (937)   Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością  
Przez niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością     
Przez Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością     

 Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością
 2. Ty Jesteś Bogiem mym – Bóg jest Miłością
Ty Jesteś Stwórcą mym – Bóg jest Miłością   
Ty Jesteś Ojcem mym – Bóg jest Miłością 
Ty Jesteś Panem mym – Bóg jest Miłością 



3. Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością 
Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłością 
4. Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością 
Jesteś Nadzieją mą – Bóg jest Miłością 
Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością 
Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością
5. To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty dotykasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością 
To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością 
6. Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest 
Miłością 
Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością 
Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością 
Czynisz mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest 
Miłością
7. Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością
Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością 
Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością 
Miłość cierpliwa jest – Bóg jest Miłością.
8. Miłość przebacza nam grzech – Bóg jest 
Miłością
Miłość uzdrawia z ran – Bóg jest Miłością
Ona umacnia nas – Bóg jest Miłością
Nadaje życiu sens - Bóg jest Miłością
9. Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością 
Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością   

Ona jednoczy świat – Bóg jest Miłością .Ona 
zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością.  

7. (497) Nic n  ie musisz mówić   nic  - odpocznij   
we mnie, czuj się bezpiecznie.    /x2                      
Pozwól kochać się, Miłość pragnie Ciebie.  /x2

8. (1022) Śpiewaj Alleluja Panu, Śpiewaj 
Alleluja Panu, Śpiewaj Alleluja, Śpiewaj 
Alleluja, Śpiewaj Alleluja Panu.

9. (96) Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w 
Nim, Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim. 
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, 
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, 

Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
2. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam swoją 
dłoń. Wraz z innymi pójdziemy podaj nam 
swoją dłoń. Wszystkim głosić będziemy tę 
radosną dla nas wieść. Że nasz Pan kroczy z 
nami, że nasz Pan z nami jest, Że nasz Pan 
zawsze z nami wszędzie jest.
3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć 
swój trud. Chcemy razem pracować, chcemy 
złączyć swój trud. By nie stracić godności, 
którą Pan obdarzył nas, Aby strzec ludzką 
duszę, aby dostrzec dumę swą, Żeby człowiek 
zachował godność swą.
4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył  
ten świat. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który    
stworzył ten świat. Chwała też Chrystusowi, 
który synem Jego jest. I Duchowi też chwała, 
który jednoczy nas. I Duchowi też, który łączy 
nas.
                >*<    >*<   >*<    >*<
10. (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.

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

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

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

14. (762) Oblubienica i Duch wołają: 
Przyjdź! a ten kto słyszy, niech powie: 

"Przyjdź",kto jest spragniony, niech przyjdzie i 
pije, Niech wody życia za darmo zaczerpnie.  
Alleluja - wielbimy Cię.   x 4    

15. (1010) Duchu   Święty, napełnij serce            
Miłością Swą – przemieniaj moje życie.             
Duchu Święty ogarnij łaską, Bym wiedział jak -
pełnić Wolę Twą.

16. (180) Duchu Święty powiej wiatrem  
i z mocą na nas zstąp. Bądź  Miłością w 
naszych sercach  - Życiem wypełnij nas!
Ref: Daj nowe oczy, ześlij Swój ogień i jedność
z Tobą daj!   /x2                        
2.  Z czterech wiatrów przybądź Duchu!    
Powiej mocą, ożyw nas! Bądź Wolnością w 
naszych sercach- Życiem wypełnij nas!     

17.  Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
Jak Dawid śpiewać chcę! (2x)                         
Jak Dawid, jak Dawid,                                       
Jak Dawid śpiewać chcę! /x2                          
2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid
klaskać chcę...
3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid
wielbić chcę...
4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid
skakać chcę...
5. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid
śmiać się chcę...
6. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid
tańczyć chcę...

18. (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…

19. (606) Duch Święty niech jednoczy nas,   bo   
każdy człowiek to siostra i brat.  /x 2
1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha,
by każdy z wiarą mógł Boga posłuchać. /x2

2. Otwórzmy serca na Boże dary,
by każdy śpiewał dziś dla Jego chwały. /x2
3. Otwórzmy serca na Boże Światło, 
by to, co dobre w nas nigdy nie zgasło. /x2

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

21. (84) Duchu Święty przyjdź / 4x 
  Niech wiara zagości, nadzieja zagości, 
  niech miłość zagości w nas.   /x2

22. (961) Twoja Miłość jest pierwsza, Twoja 
Miłość jest większa! Twoja Miłość jest w nas!   
Twoja Miłość jest w naszych sercach!   /x2  
Ref.: Święty, Święty, Święty – jesteś Panie! 
Święty, Święty  - Święty Pan!          x 2     

23. (944) Nie chcę w innym miejscu być!         
Nie chcę w innym miejscu być! Nie chcę w 
innym miejscu być, niż w Miłości Twej, w 
Miłości Twej.
Ref.: Więc rozpal ogień w duszy mej - niech 
płonie, niech pochłonie mnie. Boże, więcej 
Ciebie chcę! Boże więcej Ciebie chcę!  / x 2 

24. (998) Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, 
wywyższamy Cię Boże nasz. /x2
Tylko Ty godzien jesteś czci, tylko Ty Boże 

nasz.  /x2

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

26. (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 


