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Alleluja, wznieś pod niebo głos

Alleluja, wznieś pod niebo głos,
Pan dał chleba moc. Alleluja.	
Jezus, Pan komunią dla nas co dzień staje się	
On rozrywa grzechu pęta złe	
Cóż uczyni mi człowiek kiedy ze mną Pan
Bóg podnosi podtrzymuje mnie.

To mój Pan

To mój Pan, wiele mi uczynił                                      
On moim Bogiem                                                        
To mój Pan wiele mi uczynił, 
On mnie uzdrowił. 

Tak mnie skrusz

Tak mnie skrusz, tak mnie złam                           
tak mnie wypal Panie                                             
byś został tylko Ty, byś został tylko Ty               
naprawdę Ty.                                                 

Każdy wschód słońca

1. My, którzy wszystko liczymy	
Ciebie mamy za darmo		
Dajesz nam Siebie w całości	
I jesteś taki rozrzutny

Ref.: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
Nie pozwól nam przespać poranka	             

2. Mało że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam Siebie
Zostałeś z nami w tym Chlebie, który bierzemy do ręki

3. Dałeś nam Siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera

4. Ty jesteś pełnią życia, daj nam Twojego Chleba.
Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera.

5. Przyjdź Panie przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca, niech Ciebie nam zapowiada

Dotknij Panie

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.	
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem

Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.			

Nie umiem dziękować Ci Panie

1. Nie umiem dziękować Ci Panie.	 
Bo małe są moje słowa		
Zechciej przyjąć moje milczenie	
I naucz mnie życiem dziękować	

2. Naucz milczeć w zachwycie gdy dajesz,
Naucz kochać goręcej gdy biorę
Naucz służyć w miłości Twej Panie,
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.

Jest na świecie miłość

1. Jest na świecie miłość, której imię srebrzystym 
Promieniem objęło ziemię.		
Gdy ci będzie smutno, Imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się	

Ref.: Matka z radością poda dłoń
Gdy powiesz Mario w Tobie ufność mam
Kiedy jesteś przy mnie 
znika ból i w oczach łzy
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił.	

2. Jest w Niej tyle ciepła 
A w spojrzeniu Jej dobroć i troska Matczyna gości
Otwórz serce swoje, schowaj ją głęboko
I jak dziecko powiedz kocham Cię

Ref.: Matka z radością…

3. Wtul się w jej ramiona, a pokochasz Ją mocno
i nie będziesz chciał odejść od Niej                    
daj Jej swoje ręce, a zobaczysz słońce              
i nadzieję 
Mario Kocham Cię.                            

Ref.: Matka z radością

Mario proszę spraw

Mario proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne
Abym zawsze kochał to co piękne	
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. /3x

Powierz się Matce

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu. Powierz się Matce 
Kiedy rozpacz rozpiera twe serce. Ofiaruj się Jej

Ref.: Matce, która pod krzyżem stała.
Matce, która się z Synem żegnała	
Która uczyć cię będzie pokory	
Cierpienie znieść ci pomoże. Ona	
Matka, która pod krzyżem stała	
Matka, która się z Synem żegnała	
Będzie uczyć ciebie pokory	
Cierpienie znieść ci pomoże.	

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę. Powierz się Matce
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza. Ofiaruj się Jej

3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga. Powierz się Matce
Gdy w twym sercu znów gości trwoga. Ofiaruj się Jej.

Idzie mój Pan

Idzie mój Pan   /2x 
On teraz biegnie by spotkać mnie.	
Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się cud
On chce chlebem nas nakarmić by nasycić życia głód.
Golgota

1.Golgoto, Golgoto, Golgoto	
W tej ciszy przebywam wciąż sam,	
W tej ciszy daleki jest świat.	
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy	

Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech
To nie ludzie Cię skrzywdzili lecz mój grzech	
To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech	
Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie.	

2. Ja widzę Cię Zbawco mój tam, 
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.

Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły…

3. Tak często wspominam ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdym przyszedł pod krzyż z ciężarem mych win,
Uwolnił mnie tam Syn Boży.

Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły…

Chwalę Ciebie Panie

1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe.

Ref.: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt

2. Jesteś mą nadzieją, 
wiarą, życiem
Daj mi poznać Swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już.

Ref.: Bo wielkiś Ty…

3. Jesteś świata Panem
i Opoką
W Tobie składam troski swoje
Tobie daje serce swe.

Ref.: Bo wielkiś Ty…

Jezus zwyciężył

1. Jezus zwyciężył to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem o Alleluja
Po wieczne czasy Królem królów jest

Ref.: Jezus jest Panem  /4x
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi Tej		

2. Jezus zwyciężył niech każdy o tym wie.
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem o Alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Rozpięty na ramionach

Ref.: Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
Do ciężko pracujących cierpiących na pryczach

2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,
Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat, na ziemię,
Na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy nas będziesz sądził, Boskie miłosierdzie,
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

Nie zdejmę Krzyża

1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata.		
Bo na nim Jezus ukochany	
Grzeszników z niebem brata	

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca
Choćby mi umrzeć trzeba		
Choćby mi groził kat morderca	
Bo Krzyż to klucz do nieba.	

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy
Nie wyrwę go z sumienia.
Bo Krzyż szatana w niwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia

Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego serce.
W obronie Krzyż stanę.

Będę śpiewał

Będę śpiewał Tobie, mocy moja                  
Ty Panie jesteś mą nadzieją                              
Tobie ufam i bać się nie będę                           

Pan jest mocą

Pan jest mocą swojego ludu                                     
pieśnią moją jest Pan                                                
moja tarcza i moja moc                                             
On jest mym Bogiem, nie jestem sam                    
w Nim moja siła, nie jestem sam                           

Kocham Ciebie Jezu

Kocham Ciebie Jezu		 
wznoszę ręce oddając cześć                          
całym światem jesteś mi                                
uwielbiam Twoje Imię                                      
Panie mój

Ubi caritas

Ubi caritas , et amor                                                 
ubi caritas, Deus ibi est                                            
Tam gdzie miłość jest i dobroć
tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg

Ta Krew

Ta Krew z grzechu obmywa mnie                           
ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu                         
Ta Krew z grzechu obmywa mnie                                    
to jest Baranka święta Krew                                             
Jego Krew ,święta Krew  /2x                                  

Nie ma takiego jak Jezus

Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak On
Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak On

Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma
Patrzę, patrzę, ale nie ma, nie ma
Krążę, krążę, ale nie ma, nie ma
NIE MA TAKIEGO JAK ON

Wy jesteście na ziemi

1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym
                                                           /2x
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas,
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym
                                                           /2x
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas,
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

3. Matko, pomóż na ziemi światłem być
                                                           /2x
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas,
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

Chcę wywyższać

Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę wyśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić,

Z nieba zstąpiłeś i sam prowadzisz mnie.
Na Krzyżu zmarłeś, bym mógł zapłacić dług.
Z Grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać Imię Twe.

Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan,
I radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę,
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Ref.: Więc wszyscy razem chwalmy Go,
Za to, że trzyma nas ręką swą.

Złożyłem w Panu całą nadzieję

Złożyłem w Panu całą nadzieję (2x)
On schylił się nade mną,
I wysłuchał wołania mego,
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota,
Stopy me postawił na skale,
I umocnił moje kroki.

Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, Najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książe pokoju,
Emmanuel, Bóg 
z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn, Umiłowany,
Zgładził grzech, Baranek  na wieki,
Królów Król i Panów Pan.

W drogę z nami

1. W drogę z nami wyrusz Panie,
Nam nie wolno w miejscu stać,
Gdy zbłądzimy podaj rękę,
Gdy upadniemy pomóż wstać.
Ref: I do serca swego prowadź, prowadź nas. /2x
2. Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił.
Byśmy innym nieść pomogli,
Ciężar krzyża przez ten świat.

Ref: I do serca swego prowadź, prowadź nas. /2x
3. Gdy do Pana odejdziemy,
Niech nie płacze po nas nikt.
Bo my przecież z nim być chcemy,
W Jego chwale ciągle żyć.

Ref: Więc do serca swego prowadź, prowadź nas.

Przez ile dróg

Przez ile dróg musi przejść każdy z nas,
By mógł człowiekiem się stać?
Przez ile mórz lecieć ma biały ptak,
Nim w końcu opadnie na piach?

Przez ile lat będzie kanion ten trwał,
Nim w końcu rozkruszy go czas?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci bracie tylko wiatr.

Przez ile lat będzie trwał górski szczyt,
Nim deszcz go na mórz zniesie dno?
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt.
Nim wolność wypisze w nim ktoś?

Przez ile lat nie odważy się nikt,
Zawołać, że czas zmienić świat?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie ci bracie, tylko wiatr.

Przez ile lat ludzie giąć będą kark,
Nie wiedząc, że niebo jest tuż?
Przez ile łez, ile bólu i skarg,
Przejść trzeba lub przeszło już.

Jak blisko śmierć musi przejść obok nas,
By człowiek zrozumiał swój los?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat,
I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr.

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem.   Szukał ludzi gotowych pójść za Nim.     By łowić serca słów Bożych prawdą.

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.    Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.   

2. Jestem ubogim człowiekiem. 
Moim skarbem są ręce gotowe. 
Do pracy z Tobą i czyste serce.             

3. Ty potrzebujesz mych dłoni. 
Mego serca młodego zapałem. 
Mych kropli potu i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

5. O Panie, dalszy rejs odwołany
Bo Sternika do Siebie wezwałeś
A nam brak siły
Nadzieja zgasła.

Ref.: O Chryste, przecież burze szaleją
Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy
Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię
Cała naprzód, nowy świta już dzień.

Sandały

l. Gdy uczniów swych posyłał Pan, 
By nieśli pieśń radosną.
Żegnając ich dał swoją moc, 
I mówił tak z miłością.

Ref: Nie warto na drogę tę, 
Sandałów i płaszcza zabierać. 
Nie trzeba wam srebra brać,                     O dach nad głową zabiegać.

2. Nowinę tę głosili więc,                        Po czterech stronach świata.              Bogaci tak nie mają nic,                          Bo miłość jest tak bogata.

3. Gdy ukończyli żniwo swe,                   W ostatnią drogę ruszali.                 
Patrzyli w niebo na Ojca dom.                    I tak z ufnością wołali.
Ref...

Abba, Ojcze

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie, z kajdan         i samych siebie. A Chrystus stając się bratem,   Nauczył nas wołać do Ciebie.       Abba Ojcze! Abba Ojcze!                   Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół Jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność,
I pokazuje nam siebie.
Abba Ojcze! ...

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.
Abba Ojcze! ...

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
Abba Ojcze!...

Bądź pozdrowiony Gościu nasz

Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
W radosne progi nasze wejdź.
My zapalimy zamiast lamp,
Szczęśliwe ognie naszych serc.

Adoramus Te Domine

A, a, a, Adoramus Te Domine

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego.  Chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha.  Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył  swej sługi pokorę.  Łaskawym okiem wejrzał na Dawida Córę.

Przeto wszystkie narody co ziemię osiędą.  Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego.  Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki.  Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu.  Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie.  Teraz i na wieki wieków niechaj słynie wszędzie.

W lekkim powiewie

W lekkim powiewie, przychodzisz do mnie Panie. /2x
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, 
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, 
lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

O wychwalajcie Go

O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy!
Jego łaskawość nad nami potężna,
a Jego wierność trwa na wieki.
O, Alleluja, Alleluja! /4x

Jezus jest tu

Jezus jest tu. /2x
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu.

Jak paciorki różańca

Ref: Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś, połączone 
w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski.
1. My także mamy małe zwiastowanie,
My tez czekamy Twego nawiedzenia.
My też z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych, módl się za nami.
Ref: Jak paciorki różańca…

2. Zapraszamy Ciebie do ojczystej Kany,
Przy rodzinnym stole zasiądź razem 
z nami,
A dla zagubionych uproś cud przemiany,
W Tajemnicach świetlanych, módl się za nami
Ref: Jak paciorki różańca…

3. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,               I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi, Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami. W tajemnicach bolesnych, módl się za nami!                                                      Ref: Jak paciorki różańca…

4. My także mamy swą Ojczyznę w niebie, Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie, Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.                                                 W tajemnicach chwalebnych, módl się za nami!                                                      Ref: Jak paciorki różańca…

Dlaczego nie chciałaś mnie 
mamo!

Dlaczego nie chciałaś mnie mamo, 
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce,
Dlaczego nie chciałeś  tatusiu, 
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące.

Ref: Kto cię teraz przytuli,
Uśmiechem słońce rozpali,
Bochen chleba przyniesie,
Przed kim dziś się użalisz 
Kto ramię słabe podtrzyma,
I siwe włosy wygładzi.
A kiedy przyjdzie godzina,
Księdza ci przyprowadzi.

Dlaczego nie chciałaś mnie mamo,
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce,
Dlaczego nie chciałeś  tatusiu, 
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące.

Ref: Kto ci kwiaty przyniesie,
I powie kocham, dziękuję,
Serce do serca przyciśnie,
I dłonie twe ucałuje,
Przed grobem kto się pochyli,
I powie, mamo, mój tato.
I pacierz zmówi ze łzami,
Bóg niech ci będzie zapłatą.

Dlaczego nie chciałaś mnie mamo,
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce,
Dlaczego nie chciałeś  tatusiu, 
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące.
Mamo dlaczego, tato dlaczego?


Wspaniały Dawco Miłości

Wspaniały Dawco Miłości,
Składamy na Twoim stole

Wszystko co mamy, wszystko co mamy,  Choć i tak to od wieków jest Twoje  (bis)
Wspaniały Dawco Miłości,
Składamy na Twoim stole.

Radość i szczęście, trudy i znoje,
Choć i tak to od wieków jest Twoje (bis)

Do Jej stóp

1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
Byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swą opieką cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Ref: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się,    I pozostaw swoje troski Jej.              
Ona z sercem swym matczynym 
nieustannie czeka.

2. Nikt tak serca Twego nie rozumie,
Nikt tak kochać nie potrafi też,
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie,
Jak Madonna – zresztą o tym wiesz.

Ref: Do Jej stóp…

A Ty mnie nie przestałeś kochać

Chciałem życiem Ci wyśpiewać pieśń,
Lecz me usta oblepił mój grzech.
Słabość skruszy moje stopy,
Niech idą już Twoim śladem,
Wspomóż mnie, na co dzień ratuj mnie.
Chciałem prawą ręką Twoją być,
Lecz zabrakło mi w tym  życiu sił.
Znów upadłem, choć tak blisko
Mego szczęścia jestem dzisiaj,
Wspomóż mnie, chodź i ratuj mnie.

Ref: A Ty mnie nie przestałeś kochać,
Chociaż tego wart nie jestem,
Chcę Ci Panie oprócz Twego życia dać,
Każdym tchnieniem duszy chwalić Cię.
Chciałem, aby mogła wiara ma,
Wszystko i góry przenosić też,
Pewność mojemu życiu dajesz,
Że sam nigdy nie przestaniesz,
Wspomóż mnie co dzień ratuj mnie.

Przyjdź Duchu Święty

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię,
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie (bis)

Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko co moje jest (bis)

Przyjdź jako źródło w pustyni,
Z mocą swą do naszych dusz.
O , niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już. (bis)

Taki duży, taki mały

Ref: Taki duży, taki mały,
Może świętym być.
Taki gruby, taki chudy,
Może świętym być,
Tak i ja, tak i ty,
Możesz świętym być.

1. Święty kocha Boga,
Życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego jak siebie samego (bis).

Ref: Taki duży, taki mały…

2. Kto się nawróci, tan się nie smuci,
Każdy święty chodzi uśmiechnięty,
Tylko nawrócona jest zadowolona,
Każda święta chodzi uśmiechnięta.

Ref: Taki duży, taki mały…

3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga (bis)

4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć,
Są między nami w szkole i w pracy (bis)

Radość tchnij

1. Radość tchnij w serce me, by 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 mc, bym odpoczął, Pokój tchnij, proszę w serce me.        
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.
Ref: 

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.
Ref:

4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, Wiarę tchnij, proszę, w serce me.       Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, Bym modlitwą także chwalił Cię.  
Ref: 

Chrześcijanin to ja

1. Pośród wszystkich życia trosk                i kłopotów, Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia.  Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,                                   Że chrześcijanin, to właśnie ja. 

Ref: Więc żyjmy, jak można najpiękniej,  Czy wielkie, czy szare są dni,                  Bo życie,  to skarb w naszych rękach  Więc przez nas ma świat lepszy być.

2. Wielka troska o budowę Królestwa,  Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa, I przeze mnie także Kościół ma rosnąć,  Bo chrześcijanin, to właśnie ja!  

Ref: Więc żyjmy, jak można najpiękniej,

3. Może, jeśli będę dobrym człowiekiem,  Który chce lepszym być każdego dnia,  Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,     Bo chrześcijanin, to właśnie ja.              

Ref: Więc żyjmy, jak można najpiękniej,
O Alleluja

O wychwalajcie Go wszystkie narody,
I wysławiajcie Go wszystkie ludy,
A Jego łaska nad nami potężna,
A Jego wierność trwa na wieki.
O Alleluja,
O Alleluja
O Alleluja, O Alleluja
A Jego łaska nad nami potężna,
A Jego wierność trawa na wieki.
O Alleluja, O Alleluja 

Tyle dobrego

1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie
Wszystko co mam, od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.

Ref: Za każdy dzień, za nocy mrok, 
Za radość mą, szczęśliwy rok,
Nawet za chmurne, deszczowe dni,
Za wszystko Panie dziękuję Ci.

2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże 
w niebie,
Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe,
W dziecinnych słowach mówiłem "kocham Ciebie" ,
I powtarzałem modlitwy słowa te.

Ref: Za każdy dzień…

3. Więc przyjm o Boże, mych modłów dziękczynienie,
bo jakże często wdzięczności w modłach brak. 
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak:
Ref: Za każdy dzień…

Gdy po wielkim połowie

Ref: Gdy po wielkim połowie Jezus 
z uczniami siadł,
Spytał Piotra Szymona tak jak dziś pyta nas.
Bracie , siostro czy miłujesz mnie.
Tak Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
Ref: 

Bracie, siostro czy modlisz się,
Tak Panie, Ty wiesz, że modlę się.
Ref:
Bracie, siostro czy idziesz mą drogą,
Tak  Panie, Ty wiesz, że idę nią.
Ref:
Bracie, siostro czy dźwigasz krzyż,
Tak Panie, Ty wiesz, że dźwigam go.
Ref: 

Słysząc tę Ewangelię Panie idziemy tam,
By ją głosić wśród ludzi tak jak Matka Twa.

Pewnej nocy

l. Pewnej nocy łzy z oczu mych            otarł dłonią swą Jezus,                                 i powiedział mi: „Nie martw się,           Jam przy boku jest twym!"                                               

Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności,                              i zwracając się do mnie,                       pełen smutku, tak rzekł: 

Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich,    że się o nich wciąż troszczę.                  Jeśli zeszli już z moich dróg,         
powiedz, że szukam ich.                                         

2. Bo na wzgórzu Golgoty,                       za nich życie oddałem                                   i umarłem za wszystkich,                        aby każdy mógł żyć,                              Nie zapomnę tej chwili,                       
gdy mnie spotkał mój Jezus,               wtedy byłem jak ślepy,                            On przywrócił mi wzrok.                            

Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich...

Zbawienie przyszło

l. Zbawienie przyszło przez krzyż? Ogromna to tajemnica.                       Każde cierpienie ma sens,              
prowadzi do pełni życia.                        

Ref: Jeżeli chcesz mnie naśladować,        to weź swój krzyż na każdy dzień               i chodź ze mną zbawiać świat,                  w kolejny już wiek.                             

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy, im kochasz goręcej.                 Nie musisz ginąć już dziś,                     lecz ukrzyżować swe serce.                   
Ref: Jeżeli chcesz mnie naśladować...          

3. Każde spojrzenie na krzyż               niech niepokojem zagości,                       bo wszystko w życiu - to nic,                 wobec tak wielkiej miłości.                                                        
Ref: Jeżeli chcesz mnie naśladować...

Panie dobry jak chleb

Ref: Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował
Do końca nas umiłował.

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ref: Panie...

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.                                              Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,         a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie. 
Ref: Panie...

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, Jeśli spełnimy co nam przykazałeś.       Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?    Ty naszym Życiem i Oczekiwaniem.    Ref: Panie...                                               

4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, 
a w znaku Chleba 
w świątyniach zostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte Serce,   bo Ty do końca nas umiłowałeś.                      
Ref: Panie...

Potrzebuje Cię Chrystus

1. Potrzebuje Cię Chrystus, by miłować,
Potrzebuje Cię Chrystus, aby kochać.
Ref: Nie pogardzaj człowiekiem,
Chociaż inną skórę ma,
Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im.

2. Zasmuconych co płaczą, masz miłować,
Biednym ludziom w udręce miłość dać,
Tych co idą przy tobie masz miłować,
I nieznanym, dalekim miłość dać.
Ref:

3. Ludzi innych języków masz miłować,
Tym, co myślą inaczej, miłość dać,
Swych przyjaciół serdecznych masz miłować,
I tym co znać cię nie chcą, miłość dać.
Ref:

Wszystkie moje troski

1. Wszystkie moje troski
i kłopoty,
W Twoje ręce oddam Panie mój,
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli Imię Twe.

2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnieniem w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat.

3. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy,
Bóg obiecał wieczne szczęście dać.
Chce, byś pomógł ludzi doprowadzić tam,
Gdzie będzie wieczne szczęście i On sam.

4. Spróbuj także ty kochać człowieka,
Chciej odnaleźć dobroć, miłość w nim.
Nie skazuj go na to, aby przepadł gdzieś,
Skąd nie będzie mógł już wrócić tu.
Pan radością mą

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,
Pan radością mą /2x
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą
Pan radością mą /2x
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Czy wy wiecie

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią /3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Ref: Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Pełni mocy, wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

2. Czy wy wiecie, że my mamy Papieża?

3. Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną?

4. Czy wy wiecie, że jesteśmy Kościołem?

Jezus o poranku

1. Jezus, Jezus, Jezus 
o poranku,
Jezus i w południe,
Jezus, Jezus, Jezus gdy zapada zmrok.

2. Kochaj Go...

3. Wielbij Go...

4. Ufaj Mu...

5. Śpiewaj Mu...

Mój Mistrzu

On szedł w spiekocie dnia, i w szarym pyle dróg,
A idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg,
Pochylał się nad tymi którzy płaczą.

Ref: Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty,
Mój Mistrzu, wokoło ludzie których kochać trzeba tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

2. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,
a On nas uczy kochać i przebaczać 
i celnikami siąść , Zapomnieć kto to wróg,
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

Zobaczcie jak jest dobrze

1. Zobaczcie jak jest dobrze, przebywać razem z braćmi,
Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.

2. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
Jak olej na brodę Aarona.

3. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu,
Jak rosa na górach Syjonu.

4. Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
Nam zapewnił swoje błogosławieństwo.

5. Tak Jahwe nam darował życie aż na wieki,
Nam darował życie aż na wieki.

6. Zobaczcie jak jest dobrze...
Skałą i zbawieniem

1. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość lśni, /3x
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan.                 

2. Jedna tylko droga do pokoju, przez Zbawcy Krew i Krzyża moc, /3x
On chroni, prowadzi mnie sam.                

3. Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie trwać, /3x
On tobie swą miłość chce dać.

Boża radość

1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka wypełnia duszę mą.

2. Bożą miłość...

3. Boży pokój...

4. Boża radość..., Boża miłość..., Boży pokój...

Do celnika Mateusza

1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan,
Czy przemieni jego życie pełne plam.
Po cóż idzie do grzesznika,
Tego zdziercy i oszusta,
Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść.

Ref: A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.

2. Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.
Idę razem z moim Panem,
Rzucić sieci, łowić ludzi,
I nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ref: Ja, Mateusz wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę wam.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.

Wiele jest serc

Ref: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię,
Wiele jest serc, które czekają wciąż, /2x

1. Napełnij serce twoje tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi (2x)

2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa (2x).

Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja!
Niech obroną będzie nam, Alleluja!

2. Jego słowo zawsze trwa, Alleluja!
Wieczną prawdę w sobie ma, Alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, Alleluja!
Braciom je radośnie nieść, Alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, Alleluja!
I w przyjaźni z Bogiem być, Alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, Alleluja!
Ty nam wieczne życie dasz, Alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja!
W Trójcy Świętej jeden Bóg, Alleluja!

Jezu zostań w nas

1. Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas,
Złącz nas w prawdzie i miłości, 
Który jesteś w nas.

2. Jezu połącz nas, Stań pośrodku nas,
Jedno serce, jedną duszę,
Stwórz, o Jezu w nas.

Syn marnotrawny

1. Pustą, samotna drogą, z sercem ciężkim od win ,
I ze spuszczoną głową, szedł marnotrawny syn.

Ref: Wróć synu wróć z daleka,
Wróć synu  wróć ojciec czeka.

2. I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony,
Czy nie wracasz do domu, 
Tyle razy odchodzisz i powracasz skruszony,
A On tobie zawsze dla ciebie ma otwarte ramiona.

3. Roztrwoniłeś swą miłość, z pustym sercem powracasz , a On tobie przebacza,
I wychodzi naprzeciw Ojca serce zbolałe, Synu wróciłeś, tak czekałem.

Ref: Wróć synu wróć z daleka,
Wróć synu wróć, Ojciec czeka,
Wróć jeszcze czas, nie zwlekaj,
Jak długo jeszcze każesz czekać?

Z Królową Polski

Ref: Z Królową Polski nasze zwycięstwo,
Grają fanfary świata.
Ona nadzieją, rosą odżywczą,
Ona nam wiosną i kwiatem.

1.Na Jasnej Górze swój tron obrała
Od sześciu wieków tam króluje.
Bo naród Polski tak ukochała,
że swoim płaszczem go okryła.

Ref: Z Królową Polski... /2x

2. Więc oddajemy w twe święte dłonie
I Dusze nasze, całych siebie.
Aby tam znaleźć to szczęście w niebie.
W którym jest twój syn ukochany.

Ref: Z Królową Polski... /2x

3.Tak wiele znaków, cudownych działań,
Twe święte mury pamiętają, w których
wciąż żyjesz odbierasz chwałę, 
Modlących się przed Twym obliczem.

Ref: Z Królową Polski... /2x

Podaj mi swoją dłoń

Podaj mi swoją dłoń, Maryjo z La Salete
Zabierz mój gniew, zabierz mój lęk, 
i pokój w serce me wlej, (3x)




Uwielbiam Cię

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię swym duchem. 
Ogarnij mnie, uwielbiam Cię, chcę widzieć. 
Twą świętą twarz i miłość Twoją wtopić się.

Pozdrawiam Ciebie Matko

1.Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich dróg, 
Pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo naszych próśb,
Pozdrawiam Cię Królowo, w Swe dłonie weź nasz los, 
I wspieraj byśmy zawsze, nieśli miłości ton.

Ref:
Ave Maryja, woła cały świat 
Ave Maryja, Matko Boga i nas. /2x

2. Niech w sercach  zabrzmi, dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze w nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie, pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się.
Pragnieniem naszym bądź.

Ref: Ave Maryja…/2x

3. Twe Imię matko Boga, wysławia cały świat,
Świecące jasne słońce
I każdy polny kwiat,
W ramiona Twe Matuchno przychodzę tulić się,
Przyjm ciche me westchnienie
Maryjo, kocham Cię.

Ref: Ave Maryja…/2x

Nie boję się

Ref: Nie boję się gdy ciemno jest,
ojciec za rękę prowadzi mnie,]
Nie boje się gdy ciemno jest,
ojciec za rękę prowadzi mnie.

1. Dziękuje Ci Tato za wszystko co robisz,
że bawisz się ze mną, 
na rękach mnie nosisz, 
dziękuje Ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz na de mną.

Ref: Nie boję się…

2. Czasem się martwię czegoś nie umiem,
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.
Śmieje się głośno kiedy żartujesz,
bardzo Cię kocham i potrzebuje.
Ref: Nie boję się…

3. Nasz ojciec mieszka w niebie.
kocha mnie i ciebie.
On nas kocha, kocha, 
mnie i ciebie.

Zaufaj Panu

1. Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś.

2. Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wieżę w nic,
Zaufaj Panu już dziś.

3. Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat,
Zaufaj panu już dziś.

4. Jak być dobrym, powiedz jak
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś

5. Jak mam walczyć, powiedz jak 
Kiedy silnej woli brak 
Zaufaj Panu już dziś

6. Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś

7. Jak się cieszyć, powiedz mi 
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś

8. Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś 

9. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść 
Zaufaj Panu już dziś

10. Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś.

Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!

Uwielbiajmy Chrystusa

Uwielbiajmy Chrystusa ,bo kocha nas jak nikt , /2x
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas, /2x 
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt. 
Swoją miłość Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt, /2x
Swoja miłość Mu dajmy, bo kocha nas, /2x
Swoją miłość Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt... 
Swoje życie Mu dajmy, bo kocha nas .... 
Swoją młodość Mu dajmy, 
bo kocha nas .... 
Swoje serce Mu dajmy, bo kocha nas .... 
Swoje ręce Mu dajmy, bo kocha nas .... Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt....
Tobie chór Aniołów

1. Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi /2x
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Chwała i cześć. /2x

2. Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
Z serca niech popłynie pieśń. /2x
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Niech płynie pieśń. /2x




Na drugi brzeg

1. Tak jest mało czasu mało dni, serce bije tylko kilka chwil. 
Niespokojnie czeka, wierci się kiedy 
w końcu Ty przytulisz je. Tak jest mało czasu mało dni, serce bije tylko kilka chwil, 
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 

2. Zabierzesz mnie na drugi brzeg 
Za Tobą będę do nieba biegł. 
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem, że na końcu drogi spotkam Cię. 
Chociaż było tyle trudnych dni, codziennie bliżej nieba warto żyć! 
Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko kilka chwil. 

3. Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 
Mijają godziny, mija czas Szukam Cię na niebie pośród gwiazd. 
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie.

Sejla pacze

Sejla pacze de la vita mio o , o mio sinior  (2x)

Ref:
Tu Se mio siniore /3x
Presempre mio sinior

Sejla amore de la vita mioo o mio senior  /2x

Ref: Tu Se …/3x

Sejla goja de la vita mio o o mio senior  /2x

Ref: Tu Se …/3x

Rysuję krzyż

1. Rysuję krzyż z kropelką krwi 
I z jedną dużą łzą
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi
Dla mnie otwarte są.  
Ref: 

2. Za Twój krzyż i Twoje łzy,
Za przelane krople krwi 
Jezu dziękuję Ci!
Za otwarte nieba drzwi,
Dróżką, którą szedłeś Ty,
Jezu, dziękuję Ci! 

Pokochajmy Jezusa

1. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt , /2x
Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas, /2x
Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt

2. Uwielbiajmy Jezusa ….

3. Samych siebie Mu dajmy…

4. Swoją miłość Mu dajmy…

Maryjo śliczna Pani

1. Maryjo śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi,
Tyś świata Królową, tyś gwiazdą na niebie, 
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron!

Ref: Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask
By świat lepszym był, by w miłości żył                            
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.  

2. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błagania pomóż nam.

Ref: Maryja, Ave Maryja …

Modlitwa wiernych – Odpust ku czci św. Floriana

1. Módlmy się za Kościół święty, aby Bóg umacniał go na całym świecie w jedności 
i wzajemnej miłości.

2. Módlmy się za Papieża N..., aby nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, błogosławił Jego pracy apostolskiej, 
a trud wynagradzał licznymi łaskami.

3. Módlmy się za strażaków i hutników, których patronem jest św. Florian, aby Pan obdarzał ich męstwem i radością z wykonywanej pracy.

4. Módlmy się za ludzi chorych 
i cierpiących, aby swoje cierpienia przyjmowali jako Krzyż Chrystusowy 
i ofiarowali je za zbawienie innych ludzi.

5. Módlmy się za tych co odeszli od Boga, aby odkryli Go na nowo 
w Sakramencie Pokuty.

6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doznali Miłosierdzia Bożego i cieszyli się chwałą zbawionych.

7. Módlmy się za nas tu obecnych, aby Odkupiciel dał nam łaskę odważnego wyznawania wiary.

Modlitwa wiernych – Odpust ku czci św. Katarzyny

1. Módlmy się za Kościół święty, aby wobec całego świata, swoim życiem chrześcijańskim głosił Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za Ojca świętego, aby Bóg zachował Go w zdrowiu 
i bezpieczeństwie, dla dobra całego Kościoła. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dochowała wierności Krzyżowi, zachowując wszystkie przykazania. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich chorych 
i cierpiących, aby w Chrystusie i Jego Krzyżu odnajdywali pociechę 
i wartość swojego życia. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za naszą Parafię, aby święta Katarzyna - nasza patronka, wypraszała nam Boże błogosławieństwo w codziennym życiu. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie wstydzili się Chrystusa i Jego nauki, ale życiem i  słowem odważnie dawali świadectwo wiary naszej. Ciebie prosimy...

Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej.
Wielbię Twój Majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe.
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak.
Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas.
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz.
Lecz w Oboje wierząc wiem, że dojdę tam,
gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram. 

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran,
lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan.
Pomóż wierze mojej, Jezu łaską swą,
ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas,
spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak pelikan Krwią swą karmisz lud,
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,
gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

W kruszynie chleba

1. W kruszynie chleba, Panie jesteś,
schowany wielki Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować Siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja Krew
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś,
Ty, Panie, kochasz nas.
I proszę Ciebie by tak było
wciąż przez wiele lat,
… długich lat.

O Panie, Ty nam dajesz

1. O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe 
i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz, /2x
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. /2x

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam, /2x
Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. /2x

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak, /2x
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. /2x


Miłość Twa

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

Jesteś Królem

Jesteś Królem /4x 
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
Wielbiąc Go. /2x

Jesteś radością

Jesteś radością mojego życia, 
O,o,o Panie mój.	
Ty jesteś moim Panem    /3x
Na zawsze jesteś Panem mym.

Pan jest pasterzem

Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić; bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać; i pagórki się zachwiać.
Ale miłość Moja, miłość Moja 
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.

Wiesz Panie

1. Ty wskazałeś drogę do miłości – Ty Panie. 
Ty zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem -
- Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, 
Tylko Ty, Panie tylko Ty.

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich – Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski – Ty Panie, Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas
Tylko Ty, Panie tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy – Ty Panie. 
Choć mym oczom jesteś niewidoczny – Ty Panie, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty, Panie tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się
Tylko Ty możesz pomóc mi.

Jezus swoją Matkę pozostawił

1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swa opieką cię otoczy,
jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.
Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się 
i pozostaw wszystkie troski Jej.
Ona sercem swym Matczynym, nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak twego serca nie zrozumie,
nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie,
jak Maryja, zresztą o tym wiesz.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało,
by odszukać biegu życia treść.
A Maryja zawsze to sprawiała,
że krzyż Pana łatwiej było nieść.

Nie bój się, nie lękaj się

Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy /2x
Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy /2x
Jezus daje nam zbawienie

1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie, chwałę 
z serca mego dam.
Ref.:  Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2.W Jego Ranach uzdrowienie, w Jego Śmierci życia dar.
Jego Krew, to oczyszczenie; Jego Życie chwałą nam.
Ref.:  Jezus siłą mą…

Uwielbiajcie Pana

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. 
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. 
Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

Gdy klęczę przed Tobą

1. Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd:
Weź ten dzień, uczyń go Twym
i we mnie miłość wznieć.

Ref. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta  tu. 

2. Wszystko Tobie daję:
każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Boży tron.
Ref. Ave Maria…

3.Gdy klęczę przed Tobą,
widzę Twą radosną twarz:
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.

Wielbić Pana chcę

Wielbić Pana chcę,
radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest.

Panie proszę spraw

Panie proszę spraw
Aby życie mi nie było obojętne
Abym zawsze kochał to co piękne 
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce

Matko, która nas znasz

Ref.: Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana
Przyjdź i drogę wskaż
Córko ludu Bożego
Do Syna Twego nas prowadź
Służebnico pokorna
Pokój światu daj.	 

1. Jezus skazany na śmierć.
Matko Osądzonego - przyjdź i drogę wskaż.
Matko Biczowanego - do Syna Swego nas prowadź.
Bogu Towarzysząca - pokój światu daj.

2. Jezus bierze krzyż.
Matko, krzyż podnosząca - przyjdź 
i drogę wskaż.
Dla zbawienia naszego - do Syna Swego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza - pokój światu daj.

3. Jezus pierwszy raz upada.
Matko upadających - przyjdź i drogę wskaż.
Matko prześladowanych - do Syna Swego nas prowadź.
Wszystkich grzesznych ucieczko - pokój światu daj.

4. Jezus spotyka Matkę swoją.
Matko wszystkich cierpiących - przyjdź 
i drogę wskaż.
Która nas zawsze pocieszasz - do Syna Swego nas prowadź.
Nadziejo nasza w Panu - pokój światu daj.

5. Szymon pomaga nieść Krzyż.
Matko, Krzyż nam dająca - przyjdź 
i drogę wskaż.
Która słabym pomagasz - do Syna Swego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz - pokój światu daj.

6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Matko wszystkich wierzących - przyjdź 
i drogę wskaż.
Daj odwagę i siłę - do Syna Swego nas prowadź.
Naucz nas miłosierdzia - pokój światu daj.

7. Jezus drugi raz upada.
Matko ludzi upadłych - przyjdź i drogę wskaż.
Ucz nas zawsze powstawać - do Syna Swego nas prowadź.
Drogo nasza do Pana - pokój światu daj.

8, Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Matko wszystkich płaczących - przyjdź 
i drogę wskaż.
Drogowskazie najlepszy - do Syna Swego nas prowadź.
Ratuj naszą Ojczyznę - pokój światu daj.

9. Jezus upada po raz trzeci.
Dziewico z nami idąca - przyjdź i drogę wskaż.
Ratuj nas w naszych upadkach - do Syna Swego nas prowadź.
Nigdy nas nie opuszczaj - pokój światu daj.


10. Jezus z szat obnażony.
Matko, promieniu czystości - przyjdź i drogę wskaż.
Matko prosząca za nami - do Syna Swego nas prowadź.
Matko przebaczająca - pokój światu daj.

11. Jezus do Krzyża przybity.
Matko o sercu zranionym - przyjdź 
i drogę wskaż.
Mieczem boleści przeszyta - do Syna Swego nas prowadź.
Odkupicielko nasza – pokój światu daj.

12. Jezus na Krzyżu umiera.
Matko pod Krzyżem stojąca - przyjdź 
i drogę wskaż.
Matko przez Syna nam dana - do Syna Swego nas prowadź.
Za dzieci nas przyjmująca - pokój światu daj.

13. Jezus z Krzyża zdjęty.
Matko nad Synem schylona - przyjdź 
i drogę wskaż.
Matko pełna miłości - do Syna Swego nas prowadź.
Panno wierna do końca - pokój światu daj.

14.Jezus złożony w grobie.
Matko nad grobem Syna - przyjdź i drogę wskaż.
Zmartwychwstania nadziejo - do Syna Swego nas prowadź.
Módl się zawsze za nami - pokój światu daj.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Matko Zmartwychwstałego - przyjdź 
i drogę wskaż.
Królowo wiecznej radości - do Syna Swego nas prowadź.
Maryjo, Matko ludzi - pokój światu daj.
Pokój światu daj !

Ogrody

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody  
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 

Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał mnie dziś Pan i radość
Ogromną w sercu mam
Z tej radości chcę śpiewać 
I klaskać w ręce swe
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to że trzyma nas ręką swą          

Dym z jałowca

Dym z jałowca łzy wyciska, 
Noc się coraz wyżej wznosi.
Strumień drobną falą tryska, 
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi: 

Żeby była taka noc,                         
Kiedy myśli mkną do Boga. 
Żeby były takie dni,
Że się przy Nim ciągle jest.

Żeby był przy tobie ktoś,
Kogo nie zniechęci Droga. 
Abyś plecak swoich win, 
Stromą ścieżką umiał nieść.

Usiądź z nami przy ognisku, 
Płomień twarz twą zarumieni. 
Usiądziemy razem blisko, 
Wspólną myślą połączeni.

Żeby była taka noc...

Gdy drogi pomyli los zły

1. Gdy drogi pomyli los zły 
i oczy mgłą zasnuje   
miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 
A kiedy gniew świat Ci przysłoni 
i zazdrość jak chwast zakiełkuje 
miej w sobie tę ufność nie lękaj się.    

Ref.: Ty tylko mnie poprowadź.                Tobie powierzam mą drogę.                                         
Ty tylko mnie poprowadź. Panie mój.  

2. Poprowadź, jak jego prowadzisz - przez drogi najprostsze z możliwych.  
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.  
A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień. 
Miej w sobie tę ufność. Nie lękaj się. 

Ref.: Ty tylko mnie poprowadź…     
          
Kiedyś wino i chleb

Kiedyś wino i chleb   	
Teraz ciało i krew      	
Możesz wierzyć lub nie  	
To naprawdę dzieje się 

Ciągle czekam na cud      
Niespokojny Twój Duch 
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy plasku świec
Cud największy dzieje się

Wypatrujesz, co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się

Chcę przestąpić Jego próg

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.
Pan radością mą, Pan radością mą,               
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest. 
Pan radością mą, Pan radością mą, 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Amen, jak Maryja

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi…

Ref.: Mów : Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja, Amen 
widocznie Bóg tak chce.
Tak, jak Maryja wypełniaj wolę Boga,
i zanieś tam swój uśmiech, 
gdzie często płyną łzy.

2. Kiedy w twym sercu nic więcej prócz   
bólu…

Ref.: Mów : Amen, jak Maryja…

3.Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją...

Ref.: Mów : Amen, jak Maryja…

Podaruj mi Panie

1. Panie popatrz, codziennie winię drugich, 
trzymam w ręku mój kamień, by nim rzucić. 
I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś
I odchodzę, choć lepiej było wrócić. 

Ref: Podaruj, podaruj mi. Panie,
Słowa, które darowałeś Magdalenie.
Podaruj, podaruj mi, Panie,
Tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie.

2. Ona jedna, wzgardzona Magdalena, 
w swojej prawdzie przed Tobą, Panie stała,
ona jedna przez wszystkich potępiona, 
dar największy od Ciebie otrzymała.

3. Panie widzisz, dziś zginam me kolana,
dziś przed Tobą chcę w prawdzie stanąć cały 
i wyciągam ku Tobie moje dłonie, 
Panie, nie daj, by puste pozostały.

Chrystusie

1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie.

2. I z taką wielką żałobą,
Będą się żalił przed Tobą, Chrystusie.
Że duch mój przed Tobą klęknie,
I wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.

Powiedz ludziom

1. Pewnej nocy łzy z oczu mych,
Otarł dłonią swą Jezus.
I powiedział mi „Nie martw się,
Jam przy boku jest twym”.

Potem spojrzał na grzeszny świat,
Pogrążony w ciemnościach.
I zwracając się do mnie, 
Pełen smutku tak rzekł:

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

2. Gdy na wzgórzu Golgoty,
Życie za nich oddałem.
To umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy,
On przywrócił mi wzrok.

Bili Go trzciną

Bili Go trzciną i pluli Mu w twarz.
Mówili prorokuj, który to,
Uderzył Ciebie z nas.
A On choroby nasze niósł,
Cierpienia nasze wziął na krzyż, byś ty mógł żyć

Bym ja mógł żyć, czy o tym wiesz.
Czy mówił ci już kiedyś ktoś,
Że to mój i twój grzech przybił Go.
Czy o tym wiesz, czy o tym wiesz, 
Czy o tym wieeeeeeeeeeesz

Aniele, Aniele

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój
w tańcu i w różańcu
Aniele, Aniele wysłanniku Boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga

1. Murarz wielkie domy stawia,
by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie,
by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba
Ref.: Aniele, Aniele…

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba
Ref.: Aniele, Aniele...

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła
Ref.: Aniele, Aniele...

Gore gwiazda Jezusowi

1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, 
w obłoku
Józef z Maryją asystują przy boku, przy boku.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna narodził się Bóg dziecina,
w Betlejem, w Betlejem. /2x

2.Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 
W koło szopę o północy obiegli, obiegli.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

4.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy 
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

5. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna…

6. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, 
w obłoku
Józef z Maryją asystują przy boku, przy boku.

Ref.: Hejże ino dyna, dyna narodził się Bóg dziecina,
w Betlejem, w Betlejem. /2x

Maryjo, Matko mojego wezwania

1. Maryjo, Matko mojego wezwania 
chcę i pragnę idąc za Twym słowem,
czynić wszystko co powie mi Jezus,
miłować Jego wolę,
a wszystko inne ze względu na niego samego.

Ref: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, 
nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.

2. Słuchać słowa całym sercem
i w Duchu Świętym je wypełnić.
Amen. Amen. Amen.

Panie my Twoje dzieci

Panie my Twoje dzieci 
zebrane w imieniu Twym. 
Jedno serce i cel nas gromadzi, by 
wielbić Cię i śpiewać hymn, że      
to Ty Panie jesteś fundamentem, 
nie musimy się bać. 
Gdy nadejdą burze my będziemy trwać, 
bo Ty zbawiłeś nas. /2x

Drogi Boże

1. Drogi Boże piszę chociaż kilka słów
innym razem napisze więcej.
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego
i pozdrawiam Cię najgoręcej.
Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji 
podziękować za list coś mi przysłał.
Miałam wiele pracy miałam wiele nauki
tak, że piszę dopiero dzisiaj.

Ref.: U mnie wszystko jak dawniej
Tylko jeden niewierzący więcej,
Tylko jedna znów rodzina rozbita,
Tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot
Trochę dalej trzęsła się ziemia,
Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś.

2. Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo, 
za to że tak długo milczałam 
Lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć 
Biblię, którą mi przysłałeś
Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel 
z którym tak wiele mnie łączyło. 
Lecz dopiero dzisiaj, zaczynam doceniać
czym jest życie i prawdziwa miłość. 

Ref.: U mnie wszystko jak dawniej, 
Tylko świat jest mniej kolorowy, 
Tylko życie pędzi coraz prędzej
Tylko ludzie częściej tracą głowy 
Gdzieś obok rozbił się samolot
Trochę dalej trzęsła się ziemia,
Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś.

3. Daj mi znak jak mogę odwdzięczyć się Tobie 
Za to wszystko co dla mnie zrobiłeś. 
Za zbawienie, za życie, za opiekę, za Biblię 
Za Jezusa, którego poświęciłeś.
Myślę, że nie dasz długo czekać na siebie 
I, że przyjdziesz do mnie niebawem. 
Teraz kończę ten mój krótki list, 
Trochę więcej napiszę innym razem. 

Oto ja poślij mnie

Ref.: Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich warg. 
Powiedz Panie czego chcesz,
a moją rozkoszą będzie być posłusznym.

1. Daj mi Swego ducha, abym mógł stać się chlebem, 
abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. 
Ref.:

2. Nie chce Ci już mówić o moich potrzebach, 
Panie Ty wiesz wszystko. objaw mi Swe pragnienie.

Alleluja, Alleluja

Alleluja, Alleluja,
Amen, Amen, Alleluja! /2x

1. Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem jest /3x
Amen, Amen, Alleluja!

2. Radujmy się bracia
On naszym Panem jest. /2x
Amen, Amen, Alleluja!

3.Jezus Zmartwychwstał
On naszym panem jest. /2x
Amen, Amen, Alleluja!

4. Posyła nam Ducha
On naszym Panem jest. /2x
Amen, Amen, Alleluja!

5. Chrystus do nas powróci
On naszym Panem jest. /2x
Amen, Amen, Alleluja!

Kiedy ci smutno

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,  
Mów: Amen - jak Maryja,  
Amen - widocznie Bóg tak chce.  
Tak jak Maryja,  
Wypełniaj wolę Boga  
I zanieś tam swój uśmiech,  
Gdzie często płyną łzy. 

2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu, Mów: Amen - jak Maryja ... 

3. Kiedy ci szydzą i kiedy się śmieją, Mów: Amen - jak Maryja...

Oto stoję u drzwi

Oto stoję u drzwi i kołaczę. /2x
Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze mną. /2x

Chlebie najcichszy

Ref.: Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem,
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.

1. Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem.
Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom.

2. A ułomki chleba, które zostaną /2x
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. /2x

Stoję dziś

Stoję dziś, moje serce, 
ręce tak wyciągam
W podziwie dla Tego, który
 wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, 
Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!

Jezus jest nasza siłą

Jezus jest nasza siłą
i nadzieją na lepszy dzień.
Z Nim nie będzie Ci nigdy
źle.
On nie, bo On nie opuści Cię
nie...

Raduje się dusza ma

Raduje się dusza ma
Wielbi Pana swego.
będę Ci śpiewał z całej siły
Sławić Cię będę za Twe
dzieła.
Będę Ci śpiewał i całej siły
Błogosławić będę Twoje imię
Jest miłosierny Pan zastępów.
Moc jego ramienia nad swym
ludem.
Pan mój zbawca.

Wielbić imię Pana

Wielbić imię Pana dziś chcę
Wielbić imię Pana dziś chcę
to mój Bóg.

Ref: Imię Pana jest Twierdzą
warowną Twierdzą.
skałą, schronieniem, 
 zbawieniem mym.

Duchu Święty przyjdź

Duchu Święty przyjdź /4x
Niech wiara zagości,
Niech nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x
 
Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas. /2x

Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. /2x

Wołamy przyjdź. /3x

Uwielbiam Imię Twoje

Uwielbiam Imię Twoje, Panie.
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.

Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, 
Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił.
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

Będę śpiewał Ci

Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń
Z aniołami tak, będę śpiewał Ci. /2x

Święty, Święty, Święty jest Pan, 
Zastępów Pan. /2x
Cała ziemia jest pełna Jego chwały. /2x

Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat 
Że Syna swego Jednorodzonego dał
Aby każdy kto w Niego wierzy 
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

Pomódl się Miriam

Ref.: Pomódl się Miriam,
aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba,
moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do Swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć.

Przyjaciel

Przyjaciela mam,
Co pociesz mnie.
Gdy o Jego ramię, oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
Bo On przy mnie jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, Z nami Bóg. /2x
Jezus, Jezus. /2x

Wszystko mogę

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.   
Jezus mnie umacnia /4x

Rozlewaj swoją chwałę, 
potęgę i moc 
Na miasto Twoje święte,
 potęgę i moc

Wszystko mogę w Tym, który dodaje mi. 
sił 

Mów do mnie, Panie

Mów do mnie, Panie,
chcę słyszeć Cię.
Przyjąć od Ciebie,
co masz dla mnie.

Nie chcę się chować,
lecz w Tobie skryć.
W cieniu Twym Panie
chcę iść.

Ref.: Święty, potężny jesteś
Panie nasz.
Przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce,
nie dzięki nam samym.

Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze      
Panie nasz, Boże nasz               
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
 
Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.

Ref. Łandarej-łandaoooo, 
łandarej-łandao. [Alleluja!] /2x

Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa
Jak potężna fala
Spłynie tu, 
przez łaski Twej zdrój
Chryste dotknij mnie

Każdy dzień upewnia mnie

1. Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień.

2. Boże wiem jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi.

Ref.: Nikt nie odbierze mi tego
co mam w Tobie /2x
Pełnię miłości, pełnię radości, 
pełnię wolności
mam w Tobie /2x

Przytul mnie Jezu

Przytul mnie Jezu,
Tak mocno do Siebie,
Ukryj głęboko
Na dnie Swego serca.

Nie bój się

Nie bój się
Wypłyń na głębię
Jest przy tobie Chrystus.
Podnieś mnie Jezu

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.
Amen. Amen.

Boże Twa łaska

Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działa w mocy pośród nas,
Przenika serca, gładzi grzech.

Ref: My chcemy,
Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy,
Więcej mocy, więcej miłości Twojej.

Jesteś życiem mym

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
robię w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (przeponą)
Jesteś drogą mą, więc każdy krok
stawiam w Tobie Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (ustami)
Falę Twojej łaski Panie
Gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże, to możliwe jest?!
Na na na na...
Kto spożywa Moje Ciało

Kto spożywa Moje Ciało
i Krew Moją pije,
Trwa we Mnie, a Ja w nim,
Będzie żył na wieki /2x.
Ja jestem Chlebem żywym
Który zstąpił z nieba,
Jeśli kto ten Chleb spożywa,
Będzie żył na wieki.

O Jezu w Hostii utajony

O Jezu w Hostii utajony,
Serce moje Cię czuje,
I choć kryją Cię narody,
Ty wiesz, że Cię miłuję

Z wielka ufnością

Z wielka ufnością i pokojem,
Moje serce w Tobie odpoczywa.
Jak dłoń, jak dłoń
W dłoni przyjaciela.

Pełna ziemia łaski Pana

Pełna ziemia łaski Pana
Błogosławionemu chwała,
Z Nieba patrzy
na nas Bóg Pan,
On miłuje sprawiedliwość.
Słowo Boże jest blisko.
słowo Pana jest nad wszystko
Dusza moja oczekuje,
Dusza moja wykrzykuje!!

Ref: Wielki jest Pan. 
Łaską, zbawieniem. 
Wielki jest Pan, Jego tu wielb.

To On nasz Pan i Król

To On nasz Pan i Król, odziany w majestat swój
Ziemio raduj się, ziemio raduj się
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność 
i zło 
I drży na Jego głos, i drży na Jego głos. 

Ref.: Jak wielki jest Bóg,
Śpiewaj ze mną: jak wielki jest Bóg,
Niech wszyscy wiedzą, jak wielki jest Bóg. 

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On /2x
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest 
i Lwem.

3. Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć. 
Ogłaszać chcę, jak wielki jest Bóg./2x

Schowaj mnie pod skrzydła Swe

1. 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.

Nie musisz mówić nic

Nie musisz mówić nic,
Odpocznij we Mnie,
Czuj się bezpiecznie

Pozwól kochać się,
Miłość pragnie Ciebie.

Ci co zaufali Panu

Ci co zaufali Panu, odzyskują siły.
Otrzymują skrzydła jak orły.
biegną bez zmęczenia.

Jesteśmy piękni

Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie!
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, 
Na piękno Twoje Panie!
Ty otwierasz nasze oczy, Panie!
Ty otwierasz nasze oczy 
Na piękno Twoje Panie!
Ty otwierasz nasze oczy 
Na Twoje piękno Panie.

Wierzę że droga którą idę

Ref.: Wierzę że droga którą idę
Jest Panie jedną z Twoich dróg, 
Zamykam oczy, żeby widzieć
Otwieram serce na Twój cud.

Do Ciebie wołam w trudną chwilę
Ufam Ci kiedy ziemia drży.
Za to że zawsze jesteś przy mnie.
Chcę podziękować Panie Ci.

Memu Bogu

Memu Bogu Królowi
będę śpiewał tę pieśń,
teraz, zawsze, na wieki, Amen.
Alleluja /3x, Amen!

Witaj pokarmie

1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony
Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
Witaj napoju zupełnie gaszący
Umysł pragnący.

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności.

3. Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się znajduje.

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi.

5. Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K' Tobie wołają.
Pan mnie strzeże

Ref.: Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże,
czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem. /2x
Czuwa nade mną Bóg./3x
Mój Bóg!

1. Chcę z Tobą chodzić
Po wszystkich mych drogach 
Prowadź mnie mocą Swą 
Abym nie upadł 

2. Nie boję się, 
mknę drogą ciemną bez lęku. 
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną!

Święte imię Jezus

Święte Imię Jezus,/2x
jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /2x

Jesteś blisko mnie

Jesteś blisko mnie, 
a tęsknię za Duchem Twym
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów, 
że:
Twoja miłość jak ciepły deszcz. 
Twoja miłość jak, 
morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry
Święty Duch, ogarnia mnie.

Przychodzisz Panie

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.
Chwalcie Pana Niebios

Ref.: Chwalcie Pana Niebios      
Chwalcie Go na cytrze      
Chwalcie Króla świata
Bo On Bogiem jest

1. Chwal duszo moja Pana mego Króla
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył
Chcę śpiewać memu Bogu,
póki będę istniał
Chcę Go wysławiać śpiewać Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu który stworzył Niebo i Ziemię
Wszystko co żyje śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio,
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia,
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja!

Nasze oczekiwanie

Ref. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. 
Idziemy Tobie na spotkanie. 
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie. 

1. Szukam Ciebie o świcie, Synu Ojca Wiecznego.
Szukam Twego oblicza, twarzy brata.
Chcę usłyszeć Twe słowa, iść za Tobą po wodzie.
Przyjdź o Panie i prowadź do miłości.

2. Przebacz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu.
Tylko w Tobie mam pewność miłosierdzia.
Imię Twoje zaniosę w każdy świata zakątek.
Przyjdź i pokaż mi drogę do wieczności.

Ref. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. 
Idziemy Tobie na spotkanie. 
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie. 

3. Zaniesiemy nadzieję, tym co Ciebie szukają,
Wokół niech zajaśnieje imię Twoje.

Ref. Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. 
Idziemy Tobie na spotkanie. 
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie

Nasz Pan jest potężny

Nasz Pan jest potężny w mocy swej,
Króluje nad nami dziś,
Z nieba rządzi w mocy Miłości,
Mądrości swej.

Gdybym przechodził

Gdybym przechodził 
przez ciemną dolinę
zła nie ulęknę się.
W każdą noc i dzień,
Pan prowadzi mnie.
Wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę
Drogę swą wskazuje mi. /2x 
Pan jest Pasterzem mym. /2x 

Prawdziwie nie ma Go tu

Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu,
Wstał jak powiedział,
ALLELUJA!
Przez Krzyż i Grób do życia gnał,
By nam je dać! /2x

1. Uznajcie Bracia przeto, że on Pan,
On jedyny Bóg.
W Nim miłość przenajświętsza,
Ta co z trzech największa, nic w niej lęku.
Cóż?!
Bez lęku więc wyznajmy wraz:
Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu…

2. Czemu szukacie wśród umarłych Go,
Czyż nie mówił Wam?
Że musi być wydany
I ukrzyżowany Syn Człowieczy,
By
Trzeciego dnia do życia wstać
Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu…

3. Krew Jego z grzechów nas oczyszcza wciąż,
Któż potępi nas? (Któż potępi nas?)
W ogromie swej litości,
Przywiódł ku sprawiedliwości Jezus,
Tych
Co wierzą, że On za nich zmarł
Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu…

4. Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan
Z wiary daje Wam.
W Chrystusie Wam wybaczył,
Zbawić Was przez Niego raczył Ojciec,
Bóg
Więc wśród narodów mówcie tak:
Ref.: Prawdziwie nie ma Go tu…

Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz  na spragnione serce,
Obmyj mnie i uświęć mnie,
Uwielbienia niech popłynie pieśń.

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

Wystarczy byś był

Wystarczy byś był - nic więcej
tylko byś był - nic więcej
by Twoje skrzydła otuliły mnie.
Gdyby wiara twa

Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno" – te słowa mówi ci Pan. /2x
I z taką wiarą rzekłbyś do góry 
przesuń się, przesuń się" /2x
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się
przesunie się.
W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się.
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe.
I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je.
Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe.
I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się.

Spływa, spływa, spływa 
Duch Święty /4x
Duch Święty swa mocą dotyka mnie,
dotyka mnie, dotyka mnie.
Od czubka głowy, po stopy me, 
po stopy me, po stopy me.
Duch Święty swą mocą dotyka cię, 
dotyka cię, dotyka cię.
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe.

Spływa, spływa, 
spływa Duch Święty. /4x

Jezus Chrystus to panów Pan

Jezus Chrystus to panów Pan
i całej ziemi Król./4x
Jedyny Pan Władca narodów,
jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia,
Bo Jezus to panów Pan.
Jezus to Panów Pan! /4x
Alleluja, alleluja, alleluja. 

Mama czuwa, mama wie

Mama czuwa, mama wie,
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje 
Mama kocha Mama wie najlepiej

Nie potrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona
Ona piękna jest bez tego 
i Błogosławiona

Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królowa Nieba.

Tak jest mało czasu

Tak jest mało czasu
mało dni
serce bije tylko kilka
chwil.
Niespokojnie czeka,
wierci się,
Kiedy w końcu Ty
przytulisz je.
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka
chwil.
Nie wiem, czy Cię poznam, 
ale wiem, 
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 
Zabierzesz mnie na drugi
brzeg,
Za Tobą będę do nieba
biegł
Nie jest wcale ciężko,
kiedy wiem,
Że na końcu drogi
spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni,
Codziennie bliżej nieba, warto żyć
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, 
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 

Mijają godziny, mija czas,
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd. Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem,  
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie!  

Dzisiaj zasieję ziarno

1. Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię
trzeba już wstać i pora je siać! 

Ref.: sieje je sieje je 
sieje je, sieje je 
sieje je. /2x

2. Niektóre ziarna padną na skały 
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary 
Trzeba już wstać i pora je siać!

Ref.: a eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto
a eja eja o ziarno wyda plon
Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto

Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać!

sieje je sieje je 

a eja eja o ziarno wyda plon ...

Wojownicy Pana

1. Wojownicy Pana, nie zabijają
Oni walczą miłością Duchową amunicją

Ref: Tylko Jezus On moim Panem jest Tylko Jezus On moim Panem jest

2. Weź udział w trudach 
I przeciwnościach 
Jako dobry żołnierz 
Jezusa Chrystusa

3. Twoja Wola Panie 
Jest dla mnie rozkazem 
A Twoje święte słowa 
Są słodsze od miodu.

Z tamtej strony jeziora
 
Ref.: Z tamtej strony jeziora
Stoi lipka zielona
A na tej lipie, na tej zieloniutkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają.

Nie byli to ptaszkowie 
Tylko trzej braciszkowie 
Co się spierali o jedną dziewczynę 
Który ci ją dostanie
Jeden mówi: "Tyś moja"
Drugi mówi: "Jak Bóg da"
A trzeci mówi: "Moja
najmilejsza,
Czemuś taka smutna?"
"Jakże nie mam smutna
być?
Za starego każą iść
Czasu tak niewiele
Jeszcze dwie niedziele
mogę miły z Tobą być!"
Ref.: Z tamtej strony jeziora
Stoi lipka zielona
A na tej lipie, na tej zieloniutkiej
Trzej ptaszkowie śpiewają.

Bóg jest tu

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!
W każdy czas!

Mój Jezu, mój Zbawco

Mój Jezu, mój Zbawco, 
Któż jest tak wielki jak Ty? 
Przez wszystkie dni, 
Wysławiać chcę 
wspaniałe dzieła Twoich rąk. 

Mój Panie, Obrońco, 
Źródło mych natchnień i sił,
Niech cały świat, 
Wszystko co jest,
Zawsze wielbi Imię Twe. 

Ref.: Krzycz na cześć Pana, 
rozraduj się w Nim,
Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest! 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 
Gdy przemówi Stwórca ziem. 

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk
Zawsze chcę kochać Cię, 
przy Tobie być,
Co może równać się z tym
co u Ciebie mam?

Krzyżu Święty

1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
Jak dziecko słabe matka 
przed ciemnością bronisz,
Zmiłuj się nad nami.

Krzyżu Święty, masz moc pojednania 
I północy z południem i wschodu z zachodem
Który nienawiść łamiesz, 
a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami.

Ref. Z Tobą mury rozwalać, 
Tobą się osłonić, 
Tobie się ufnym sercem 
z miłością pokłonić. /2x

2. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą 
człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł 
na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami.  

Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie 
ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami.

Jaka siła jest

Jaka siła jest Jaka siła jest 
w splecionych mocno dłoniach, 
Jaką moc ma spojrzenie 
w ludzkie oczy, 
Jak dobrze jest gdy ludzi łączy serce, Każdy dzień inaczej się toczy.

Pokorna służebnico Pana

Pokorna służebnico Pana
łamiąca strzały nieprzyjaciela
miażdżąca głowę węża.

Bądź zawsze przy mnie
abym stawał się
pokornym sługą
na wzór mego Mistrza i Pana.

Kochany bracie

1. Kochany bracie, kochana siostro,
Nie wiem, kim jesteś,
Nie wiem, gdzie żyjesz,
Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko,
Chcę dać ci siebie.

Ref: Takie jest prawo miłości, które dał Pan.
Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram.
Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy,
I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.

2. Kimkolwiek jesteś,
Gdziekolwiek żyjesz,
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze,
Zawsze otwarte moje ramiona przy-garną ciebie.

Ref: Takie jest prawo miłości…

Witaj Zbawicielu

1. Witaj Zbawicielu dziś nam narodzony 
w stajence, w stajence 
W zimnej szopie leżysz od bydląt strzeżony 
na wiązce, na wiązce 
Które to, siano Józef stary podłożył 
Z kłopotem bez miary w zimnym żłobie Tobie 

2. O mój Panie miły jakże Cię uczciły 
te miłe bydlęta 
Przed Tobą padają parą ogrzewają 
zziębnięte rączęta 
Bo Matka nie ma nic ciepłego by mogła 
okryć Syna swego Boga Prawdziwego 

3. Tyś Pan nad Panami i król nad królami
Pan świata całego 
Józef i Maryja żywot swój wywodzą 
z rodu królewskiego,
Ale ty obrałeś ubóstwo i w żłobie 
ukryłeś swe Bóstwo przed świata możnymi.

4. W ubogim Ty stanie Jezu miły Panie przychodzisz, przychodzisz. 
Przykład nam zostawiasz, naśladowców zwabiasz, 
Z piekła wyswabadzasz.
Za to Ci dziś wyśpiewujemy 
i życie nasze poprawimy, 
Byśmy z Tobą byli.


Skrzypi wóz

1. Skrzypi wóz, wielki mróz, 
Wielki mróz na ziemi. /2x

Ref.: Trzej królowie jadą,
Złoto mirrę kładą,
Hej kolęda, kolęda. /2x

2. A komu takiemu, 
Dzieciątku małemu. /2x
Cóż to za Dzieciątko,
Musi być paniątko,
Hej kolęda, kolęda. /2x

3. To Jezus malutki, 
to Dzieciątko krasne. /2x
Cichutkie malutkie
Jak słoneczko jasne,
Hej kolęda, kolęda. /2x

4. Pasterze na lirze, 
na skrzypeczkach grali. /2x
Beztroscy do szopy,
Prędko podążali,
Hej kolęda, kolęda. /2x

5. Pójdę ja do Niego, 
poproszę od Niego. /2x
Daj nam Boże Dziecię,
Pokój na tym świecie,
Hej kolęda, kolęda. /2x

Wśród nocnej ciszy

1.  Wśród nocnej ciszy 
głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, 
Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli 
Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki, 
danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

3. Ach witaj, Zbawco 
z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

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.

A wczora z wieczora

A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.

Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina,
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

Syna jedynego, Boga prawdziwego,
Nieogarnionego, nieogarnionego,

Za wyrokiem Boskim, za wyrokiem Boskim, 
W Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim

Pastuszkowie mali, pastuszkowie mali 
W polu wtenczas spali, w polu wtenczas spali,

Gdy anioł z północy, gdy anioł z północy
Światłość z nieba toczy, światłość 
z nieba toczy.

Chwałę oznajmując, chwałę oznajmując,
Szopę pokazując, szopę pokazując

Chwałę Boga tego, chwałę Boga tego,
Dziś tam zrodzonego, dziś tam zrodzonego.

Przyjdź jak deszcz

1. Przyjdź jak deszcz
ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc 
Przyjdź jak deszcz  na spragniony świat

Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach

Wszystko dziś
nowe staje się
Panie, przyjdź 
i napełnij mnie!

Ref.: Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc
dziś objawi się
pokaż swoją chwałę!

2. Przyjdź jak deszcz
Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból
Pozwól dziś
niech nadzieja kwitnie w nas.

To, co złe zniknie gdzieś
nowy dzień nastaje już
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas.


Wszystko dziś
nowe staje się
Panie przyjdź
i napełnij mnie

Ref.: Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc
dziś objawi się
pokaż swoją chwałę! /2x

Otwórz me oczy

Otwórz me oczy, o Panie,
otwórz me oczy i serce.
|Chcę widzieć Ciebie. /2x 

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
gdy śpiewam "święty, święty, święty".
Święty, święty, święty! /2x
Chcę widzieć Ciebie.

Otwórz me oczy, o Panie,
otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie. /2x

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
gdy śpiewam "święty, święty, święty".
Święty, święty, święty! /2x
Chcę widzieć Ciebie.

Manna

1. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać
Nie mam sił by przed Tobą Panie stać

Ref.: Puste ręce przynoszę 
przed Twój w niebie tron
Manną z nieba nakarm duszę mą

2. Pomaż maścią leczącą oczy me
Spraw by język mój tez przemówić chciał

Ref.: Puste ręce przynoszę 
przed Twój w niebie tron
Manną z nieba nakarm duszę mą

3. Przyjmij Panie dziękczynnej pieśni śpiew,
Za Twą miłość i radość w każdy dzień.

Ref.: Puste ręce przynoszę 
przed Twój w niebie tron
Manną z nieba nakarm duszę mą
4. Ty nas słabych posilasz Ciałem swym,
Słowem życia umacniasz siły me.

Ref.: Puste ręce przynoszę 
przed Twój w niebie tron
Manną z nieba nakarm duszę mą

Mój Zbawiciel

1. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,  
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x

Ref
Hej, hej, hej. Nananana.
Hej, hej, hej. Alleluja.
Hej, hej, hej. Jezus OK!
Hej, hej, hej. I Maryja!

Oto jest dzień


Oto jest dzień, /2x
Który dał na Pan, /2x
Weselmy się, /2x
i radujmy się nim, .2x

Oto jest dzień, który dał nam Pan,
Weselmy się i radujmy się nim,
Oto jest dzień, /2x
Który dał nam Pan.

Uroczysty dzień Komunii

1. Tak czekałam na tę chwilę, 
by usłyszeć głos Twój Panie,
w sercu mam radości tyle,
miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały,
pełen światła i radości,
stoję z dłońmi złożonymi,
Ciebie tylko wielbić chcę

Ref.: Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
dziś objawił miłość swą /2x

2. Z Tobą pragnę się spotykać, 
to dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać,
nie opuszczę Ciebie, nie

Proszę Jezu mój kochany,
otwórz serce me na wieki,
ja Twe czyste serce kocham,
nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę,
serce czyste do komunii,
która w moim sercu jest

Ref.: Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
dziś objawił miłość swą /2x

Rodzicom naszym

1. Rodzicom naszym nieśmy dziś wdzięczności naszej dług, 
Za miłość waszą i wasz trud niech wynagrodzi Bóg.

Ref. Te kwiaty w ręku to nasz dar 
w ten uroczysty dzień. 
Niech słońce zawsze świeci Wam,
a smutki idą w cień. 

2. Za każdą nam otartą łzę, 
za nieprzespaną noc, 
wam wszystkim dziś składamy cześć, dar serca chcemy nieść.

Ref. Te kwiaty....

Szachownica

1. Uwielbia Ciebie Panie ziemia szachownicą pól,
Uwielbia Ciebie Panie cały świat.
Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór,
Jesiennym liściem co na ziemię spadł.

Ref: Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz, /2x

2. Szepty strumienia, czas istnienia,
każdy nowy dzień, tęsknota by dogonić szczęścia bieg. 
Słowa zbyt małe wobec całej pełni, serca dzień, 
Na wieki sławię Panie imię Twe.

Ref: Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz, /2x

3. Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas,
I nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony, niezmierzony pozo-staje świat,
Z całą potęgą sławię imię Twe.  

Ref: Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz, /2x
Tekst piosenki:

Barka – inna wersja

1. Dzięki, ze byłeś z nami,
przez te lata wspierałeś radami,
miłością swoją nas obdarzałeś!

Ref. Janie Pawle miej nas w swojej opiece!
Pobłogosław z Okna Niebieskiego.
Pomóż nam wypływać na głębię
I nie lękać się wyzwania żadnego.

2. Ty kochałeś nas Ojcze
swoją młodzież jak pasterz swe owce
Dlatego będziesz już zawsze w mym sercu.

Ref. Janie Pawle miej nas w swojej opiece!
Pobłogosław z Okna Niebieskiego.
Pomóż nam wypływać na głębię
I nie lękać się wyzwania żadnego.

3. Dziś, gdy Cię nie ma już z nami
hołd wdzięczności Tobie Ojcze składamy,
bo dzięki Tobie dla Boga śpiewamy!

Ref. Janie Pawle miej nas w swojej opiece!
Pobłogosław z Okna Niebieskiego.
Pomóż nam wypływać na głębię
I nie lękać się wyzwania żadnego.

W błękitny płaszcz otulona

1. W błękitny płaszcz otulona, 
Jaśniej niż słonce nam świecisz, 
Szeroko otwierasz ramiona,
Do swoich wyciągasz je dzieci. 

Ref: Maryjo Niepokalana ,
Niepokalana Maryjo, 
Każdą swą życia godziną, 
Tobie wyśpiewać swą miłość. 

2. Jak dobre są Twoje dłonie, 
Twarz Twoja wciąż uśmiechnięta, 
W życia naszego pomroce, 
O swoich dzieciach pamiętaj. 

Ref: Maryjo Niepokalana…
Tekst piosenki:

Błogosławieni miłosierni

Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
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.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, 
Syn z grobu żywy wstał,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,
Niech to widzi świat.

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź!
Swe troski Panu złóż!
I ufaj bo zmartwychwstał 
I wciąż żyje Pan, twój Bóg!

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /2x

Nie mądrość świata tego

Marana tha! /x4

Ref.: Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów /2x

1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego
Odsunął kamień, serce z ciała dał mi swego
By nas na nowo zrodzić - wstąpił w niebo
Aby świętego Ducha zesłać nam 
Dlatego

Ref.: Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów /2x

2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie
Zrodzeni w ogniu z Ducha życiem rozgłaszajcie
Że tego któregośmy krzyżowali
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały, wziął stąd

Ref.: Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów /2x

3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie
Królestwa Jego - niechaj przyjdzie - przyzywajcie!

Marana tha! 

Ref.: Nie mądrość świata tego
Lecz Pana ukrzyżowanego
Głosimy aż przyjdzie znów /3x

Oddaję Ci życie swe

Ref.: Oddaję Ci życie swe, 
Ty Panie wiesz, jakie jest. 
Za wszystko przepraszam Cię, 
co było grzechem i złem.

1. Oczyść Panie dusze mą, 
zapomnij mi moje winy.
Obmyj mnie Swą świętą krwią, 
podaruj mi nowe życie.

Ref.: Daj Ducha Świętego mi, 
by odtąd prowadził mnie,
rozpalił dziś w sercu mym 
ognisko miłości Twej.

2. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym, 
z Twą łaską i miłosierdziem.
Otocz mnie ramieniem Swym, 
bo ja potrzebuję Ciebie

Ref.: Oddaję Ci życie swe, 
Ty Panie wiesz, jakie jest. 
Za wszystko przepraszam Cię, 
co było grzechem i złem

3. Wybawiłeś duszę ma, 
umarłeś za moje winy.
Jezu jesteś Panem mym, 
Zbawicielem mym.

Ref.: Oddaję Ci życie swe, 
Ty Panie wiesz, jakie jest. 
Za wszystko przepraszam Cię, 
co było grzechem i złem

Daj Ducha Świętego mi, 
by odtąd prowadził mnie,
rozpalił dziś w sercu mym 
ognisko miłości Twej

4. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym, 
z Twą łaską i miłosierdziem.
Otocz mnie ramieniem Swym, bo ja...
Oddaję Ci życie swe...

Wiem, że jesteś sam

Wiem, że jesteś sam
Wiem, że masz na głowie tyle ważnych spraw
Nie pamiętasz już co znaczy dobry sen
Nie masz czasu na niepewność ani lęk

Wiem, że jesteś sam
Nic nie musisz mówić, wiem, że jesteś sam
Pewnie teraz nie najlepszy na to czas
Ale dzisiaj potrzebuję Twoich rad

Dzisiaj proszę Cię

Ten jeden raz zatrzymaj się
Ten jeden raz stań tuż obok mnie
Dziś czuję, że brak mi sił
Ten jeden raz bądź blisko mnie
Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens
Dziś wiem, że brak mi sił

Wiem, że jesteś tam
Nie widuję Cię, lecz wiem, że jesteś tam
Cały dzień i noc ktoś puka do Twych drzwi
Każdy chciałby wiedzieć, jak ma dalej żyć

Wiem, że jesteś tam
Dla każdego zawsze musisz znaleźć czas
I choć nigdy o nic nie prosiłam Cię
Dzisiaj proszę, bez kolejki przyjmij mnie

Dzisiaj proszę Cię

Ten jeden raz zatrzymaj się
Ten jeden raz stań tuż obok mnie
Dziś czuję, że brak mi sił
Ten jeden raz bądź blisko mnie
Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens
Dziś wiem, że brak mi sił

Ten jeden raz /2x
Dziś czuję, że brak mi sił.


O Jezu, cichy i pokorny

O Jezu, cichy i pokorny
O Jezu, cichy i pokorny,
Uczyń serce me według serca Twego.

Nasz Bóg

Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.

Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.

Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? /2x
Któż jest przeciwko nam?

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.

To ludzie

To ludzie, choć sami mali,
Wznieśli Cię i ukrzyżowali. [to ludzie]

Ciemne niebo świat otula

1. Ciemne niebo świat otula,
Nad Betlejem gwiazdka wschodzi,
Niosą dary Trzej Królowie,
Jezus Chrystus się nam rodzi.
Stajnia nisko się pochyla,
Jakby chciała zgiąć kolana,
Oddać pokłon maleńkiemu,
Uznać Boga w Nim i Pana

Ref: Gloria, gloria in exelsis deo
Zaśpiewali aniołowie,
Pokój ludziom dobrej woli,
Przyniósł Chrystus w swej osobie.

2. Płacze w żłóbku dzieciąteczko,
Matka siankiem je otula,
Nie płacz Jezu malusieńki
Lulaj mały lulaj, lulaj

Ref: Gloria...

3. Serce swoje niosę w darze,
Za twą miłość, Mały Panie,
Żeś narodził się w Betlejem,
W starej szopie i na sianie.

Ref: Gloria, gloria in exelsis deo
Zaśpiewali aniołowie,
Pokój ludziom dobrej woli,
Przyniósł Chrystus w swej osobie.

Wszystkie narody

1. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwyższym jest królem 
nad całą ziemią. 

Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody	
Śpiewajcie, radosnym głosem	
Śpiewajcie, Królowi.	       

2. Bo Bóg króluje nad narodami	   
I zasiada na swym Świętym tronie  
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi    
Więc hymn śpiewajcie:          

Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody	
Śpiewajcie, radosnym głosem	
Śpiewajcie, Królowi.

Był pastuszek bosy

1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Jest taki dzień

1. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Ref.: Niebo ziemi, niebu ziemia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Drzewa ptakom, ptaki drzewom 
Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

2. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

Ref.: Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie 
Noc igliwia zapach niesie

A kto wie

1. Bo kiedy miasto na święta się stroi
Nie jeden z nas o przyszłość się boi
Nie jeden z nas w marzenia ucieka
wierząc, że spełnienie gdzieś czeka

Ref. A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
I warto mieć marzenia
Doczekać ich spełnienia
A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
Nie obserwują zdarzeń
I nie spełniają marzeń
Kto wie... Kto wie... Kto wie ...

2. Nie jeden z nas czasem robi jakiś błąd
Czasem się zdarza dwa razy pod rząd
Ufa tym, co nie warci ufania
Kocha tych, co nie warci kochania

Ref. A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
I warto mieć marzenia
Doczekać ich spełnienia
A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
Nie obserwują zdarzeń
I nie spełniają marzeń
Kto wie... Kto wie... Kto wie ...

3. Jeśli zrobisz ten właściwy krok
Zanim znów upłynie życia rok
To wszystko będzie tak jak trzeba
Z udziałem lub bez udziału nieba

Ref. A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
I warto mieć marzenia
Doczekać ich spełnienia
A kto wie czy za rogiem 
nie stoją Anioł z Bogiem
Nie obserwują zdarzeń
I nie spełniają marzeń
Kto wie... Kto wie... Kto wie ...

Jakaś światłość nad Betlejem

1.Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi,
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził.
Do nas przyszedł bo ukochał wszystkich ludzi.

Ref.: Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była. /2x

2. Już pasterze, prości ludzie, biegną 
z dala
Oddać pokłon Tobie, Panu nad Panami.
Myślą sobie: "Jakaż łaska nas spotkała,
że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami."

Ref.: Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była. /2x

3. Z krain wschodnich przyszli jeszcze Trzej Królowie.
Każdy myślał: Coś wielkiego dziś zobaczę".
Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,
że ich Król jest malusieńki i że płacze.

Nie płacz już, Dziecino mała,
Nie płacz już, Dziecino miła.
Ziemia tym Cię zasmuciła,
że tak mocno w grzech utkwiła.

Ref.: Teraz śpij, Dziecino mała.
Teraz śpij, Dziecino miła.
Ziemia bogactw Ci nie dała,
Bo bez ciebie biedną była. /2x

Wznoszę swe oczy

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
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! /2x

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!

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

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
swe troski w Panu złóż
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
żyje Pan, Twój Bóg.

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

Cicha noc, święta noc

1. Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłobka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem, 
Nad Dzieciątka snem. 

2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud. 

3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Syn Boży,
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

4. Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta, 
Błogosławi nam,
Błogosławi nam.

Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Ref.: Chrystus się rodzi

Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty i Józef święty
On ją pielęgnuje

Ref.: Chrystus się rodzi

3. Choć w stajence, choć w stajence
Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, 
przecież on wkrótce
Ludzi oswobodzi

Ref.: Chrystus się rodzi

4. I Trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli

Ref.: Chrystus się rodzi

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
Uwielbić Jezusa
Ref.: Chrystus się rodzi

Pójdźmy wszyscy

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy

4. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z matki człowiekiem 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z matki człowiekiem.

Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, 
chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości…

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości…

4. Dziwili się napowietrznej muzyce 
I myśleli: Co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości…

5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości…

Tryumfy Króla Niebieskiego

1. Tryumfy Króla Niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego, 
Pobudziły pasterzów
Dobytku swego stróżów:
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

2. Chwała bądź Bogu w wysokości
A ludziom pokój na niskości
Narodził się Zbawiciel
Dusz ludzkich Odkupiciel:
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

3. Zrodziła Maryja Dziewica,
wiecznego Boga bez rodzica.
By nas z piekła wybawił,
a w niebieskich postawił,
pałacach, pałacach, pałacach.

4. Pasterze w podziwieniu stają,
triumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
że tak światłość jaśnieje, 
nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.

5. Niebieskim światłem oświeceni
pokornie przed Nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym,
sercem, afektem żywym
wyznają, wyznają, wyznają.

6. I które mieli z sobą dary
Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij o Narodzony,
nas i dar przyniesiony
z ochotą, z ochotą, z ochotą.

7. A potem Maryi cześć dają
Za Matkę Boską Ją uważają
Tak nas uczą przykładem
Jak iść mamy ich śladem
Statecznie, statecznie, statecznie.

Z Narodzenia Pana

1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. 
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie. 
Anioł budzi przy dolinie 
pasterzów, co paśli pod borem woły.

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, 
dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: "Co się dzieje? 
Czy nie świta? Czy nie dnieje? 
Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, 
zaraz do Betlejem prosto bieżeli 
tam witali w żłobie Pana, 
poklękali na kolana 
i oddali dary, co z sobą wzięli.

4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, 
że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
gdy tej nocy to widzieli, 
co prorocy widzieć chcieli, 
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

5. I my z pastuszkami dziś się radujmy, 
chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany,
weźmie nas między niebiany, 
tylko Go z całego serca miłujmy!

Krok, krok

1. Krok, krok, za krokiem krok, 
sił brak, bo długi szlak, 
A tam u kresu dróg 
czeka nas Matka, czeka nas Bóg. 

2. Ty mi swą podaj dłoń, 
krok w krok pójdziemy doń, 
Raz, dwa i jeszcze raz, 
ciągle wytrwale iść coraz dalej.

Niech będzie chwała

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi,
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć.

Przeżyj to sam

1. Bóg na uboczu twego życia stoi 
i czeka na twoje "tak". 
Lecz grzech wyznacza twój styl bycia, 
na miłość jakoś miejsca brak. . 
Masz setki spraw i obowiązków, 
więc jak dla Boga znaleźć czas. 
Już dawno doszedł ktoś do wniosku, 
że wiara opium jest dla mas.

Ref: Przeżyj to sam, przeżyj to sam, 
Nie zamienisz serca w twardy głaz, 
póki jeszcze serce masz. 

2. Dziś, gdy kazano z Polskiej ściany, 
zdjąć krzyż, na którym Jezus był, 
ujrzałem nagle krew i rany,
to On szatana miażdżył w pył, 
teraz ja wiem, kto jest mym Bogiem 
z Nim i dla niego żyć tylko chcę.
Nie będę nigdy Jemu wrogiem, 
Bo On najbardziej ukochał mnie.

Ref: Przeżyj to sam, przeżyj to sam, 
Nie zamienisz serca w twardy głaz, 
póki jeszcze serce masz.

Bo nikt nie ma z nas

Bo nikt nie ma z nas,
Tego co mamy razem.
Każdy wnosi ze sobą to, 
co ma najlepszego.
Zatem, aby wszystko mieć
Potrzebujemy siebie razem.
Bracie, Siostro, ręka w rękę razem idź.

O Panie mój

O, Panie mój, Ty wiesz, 
jak bardzo ufam Tobie
I szukam Cię co dzień, 
bo niczym jestem sam.

Dziś widzę znów Twą twarz 
i słucham Twego głosu,
Że ludziom chcesz do serc
Swe miłosierdzie wlać.

Baranku, Boży Baranku

Baranku, Boży Baranku, Baranku,
który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami,
zmiłuj się nad nami
Panie nasz. /2x

Baranku, Boży, Baranku, Baranku,
który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem,
obdarz nas pokojem
Panie nasz.

Święty, święty

Święty, święty, święty /2x
Pan Bóg zastępów /2x
Pełne są niebiosa /2x
I ziemia chwały Twojej /2x
Hosanna /2x 
Na wysokości /2x
Błogosławiony /2x
Który idzie w imię
Pańskie /2x
Hosanna /2x

Jezus Chrystus moim Panem jest

Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja, /2x
On kocha mnie, On kocha mnie,
Alleluja.

Hosanna

Hosanna, hosanna, hosanna 
Najwyższemu 
Uwielbiamy imię Twe, 
Z przepełnionych chwałą serc, 
Wywyższamy Cię Panie nasz, 
Hosanna Najwyższemu.

Wody Jordanu

Wody Jordanu weselcie się.
Nasz Zbawiciel przychodzi
Woda życia, zdrój na pustyni.

Panie mój, przychodzę dziś

Panie mój, przychodzę dziś, 
serce me skruszone przyjm,
Kłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, 
miłość mą wyznaję Ci.

Ref: Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię,   
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

Pan jest moim pasterzem

Pan jest moim pasterzem,
Niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

Psalm 23 (lalajka)

Pan jest pasterzem moim,
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, boś Ty ze mną,
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają,
La laj la la la la laj…

Zjednoczeni w Duchu

1. 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 mi swoją dłoń,
wraz z innymi pójdziemy, podaj mi 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 strzec 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.

Tajemny akord kiedyś brzmiał

1. Tajemny akord kiedyś brzmiał                  
Pan cieszył się, gdy Dawid grał                
Ale muzyki nikt tak dziś nie czuje              
Kwarta i kwinta, tak to szło                       
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll              Nieszczęsny król ułożył Alleluja                
 
Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja           
 
2. Na wiarę nic nie chciałeś brać
Lecz sprawił to księżyca blask
Że piękność jej na zawsze Cię podbiła
Kuchenne krzesło tronem Twym
Ostrzygła Cię, już nie masz sił
I z gardła ci wydarła Alleluja

Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja           

3. Dlaczego mi zarzucasz wciąż
Że nadaremnie wzywam Go
Ja przecież nawet nie znam Go z imienia
Jest w każdym słowie światła błysk
Nieważne, czy usłyszy dziś
Najświętsze, czy nieczyste Alleluja
 
Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja           

4. Tak się starałem, ale cóż
Dotykam tylko, zamiast czuć
Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać
I chociaż wszystko poszło źle
Przed Panem Pieśni stawię się
Na ustach mając tylko Alleluja.

Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja           

Duchu miłości

Duchu miłości wylej się na nas
Z przebitego serca
Jezusa, Jezusa!

Każdego więc

1. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym,
który dom swój zbudował na skale!
który dom swój zbudował na skale!

Ref. Zbudujmy dom oparty na skale Zbudujmy dom, jak nas uczył Jezus Chrystus 
Dom oparty na skale 
Dom wiary, nadziei miłości

2. Spad ł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i uderzyły w dom.
On jednak nie runął, bo do skały był przybity
On nie runął, bo na skale stał !
On nie runął, bo na skale stał !

Amen, amen alleluja

Ref: Amen, amen alleluja
1. Jezus Chrystus jest Panem – on naszym Panem, /3x 

Ref: Amen...

2. Jezus Chrystus zmartwychwstał – on naszym panem, /3x 

Ref: Amen ...

3. Radujmy się bracia – on naszym panem, /3x 

Ref: Amen ...

4. Radujmy się siostry – on naszym panem, /3x 

Ref: Amen...

5. Radujmy się wszyscy-on naszym panem, /3x 

Ref: Amen, amen alleluja

Wejdźmy do Jego bram

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Raduj się w Nim, Światłości Twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

Przyjmij Panie

1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
pobłogosław wino to i chleb.

Ref.: Wszystko, co czynimy,
Wszystko, to co śpiewamy
Przyjmij w darze o dobry Boże nasz. /2x

2. Daj nam Panie Twymi być uczniami,
bo zyskuje, kto przy Tobie trwa.

Ref.: A Ty karmiąc nas Swoim Ciałem,
życie dajesz tym,
co dla świata zmarli już. /2x

Ciągle szukam

Ciągle szukam jedynej tej
Drogi życia co wiedzie mnie
Ciągle pragnę zobaczyć raz
Przyjaciela mojego twarz
I nie trzeba mi więcej /2x
oprócz miłości twej /2x
Na na na na na na na /4x


Ziemia którą mi dajesz

1. Ziemia, którą mi dajesz /2x
nie jest fikcją ani bajką
Wolność, którą mam w Tobie 
jest prawdziwa.(prawdziwa, prawdziwa)
Wszystkie góry na niebie 
muszą, ustąpić
bo wiara góry przenosi
a ja wierzę Tobie. (ja wierzę Tobie)

Ref.: Będę tańczyć przed Twym 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.

2. Większy, większy jest we mnie Ten, /2x
który mnie umacnia
I żaden Goliat nie może 
z Nim równać się.

Nie chcę więcej

Nie chcę więcej by, życiem moim
rządził grzech - co dnia. 
Co złe z mego serca wyrzuć dziś.
Pragnę uwielbiać Imię Twe.

Prowadź mnie, co dnia wciąż wyżej i wyżej
Prowadź mnie Panie mój wyżej wciąż
Prowadź mnie z dnia na dzień
wciąż wyżej i wyżej
Chcę kiedyś zobaczyć Twoją Twarz,
Twoją Twarz.

Będziemy tańczyć

1. 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.

Gdy na morzu wielka burza

Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest. /2x

Ręką mocno trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.

Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

Chwalę Pana wciąż

1. Chwalę Pana wciąż
On opoka ma
On umacnia mnie, daje siłę swą
Pan nadzieja ma.

2. Panie wielbię Cię
i chcę z dnia na dzień
bliżej Ciebie być,
z Tobą zawsze żyć
Panie wielbię Cię!

Wykrzykujcie Bogu

Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /2x 

1. Pan najwyższy, straszliwy        
jest Królem całej ziemi.                 
On poddaje nam narody
jest Królem całej ziemi;                 
On zasiada na tronie
jest Królem całej ziemi.                
Bóg Abrahama!!!                          

2. Wybrał dla nas dziedzictwo,
jest Królem całej ziemi.
On nas bardzo miłuje,
jest Królem całej ziemi.
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie,
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!

3. On zasiada na tronie,
jest Królem całej ziemi.
możni świata hołd Mu złożą,
jest Królem całej ziemi,
bo do Niego należą,
jest Królem całej ziemi.
Bóg Abrahama!!!

Gromadzisz nas

Gromadzisz nas i łączysz Nas w jedno,
By wielbić Święte Imię Twe /2x
Kiedy słowo Twe wypełnia się w nas
To stajemy się Twą rodziną. /2x

	
Zawitajże Królowo

Zawitajże Królowo w słońca blasku 
Wieniec ponad Twoja głową z gwiazd dwunastu.
Zawitajże Królowo w blasku słońca, 
Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca.
Gdy wszyscy święci

Gdy wszyscy święci idą do nieba 
To święty Piotr na saksie rocka gra 
Małe aniołki stukają w stołki 
a Magdalena śpiewa "cza, cza, cza".

Przyjaciela mam

Przyjaciela mam, co pociesz mnie.
Gdy o Jego ramię, oprę się.
W nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, Z nami Bóg /2x
Jezus, Jezus /2x

Przyjaciela mam, co pociesz mnie.
Gdy o Jego ramię, oprę się.
W nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, Z nami Bóg /2x
Jezus, Jezus /2x

Błogosław duszo moja Pana

Ref.: Błogosław duszo moja Pana,
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci, nigdy nie zapominaj! /2x

1. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy,
Leczy wszystkie Twoje choroby!
Okazuje Swoje miłosierdzie,
On ratuje Ciebie od zguby!
On napełnia Twoje życie dobrem,
Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła!
Nie odpłaca według grzechów,
Nie chce wiecznie gniewać się,
On pamięta żeśmy prochem,
On najlepiej wie!

Ref.: Błogosław duszo moja Pana,
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci, nigdy nie zapominaj!

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi,
Pan lituje się nad pokornym!
On oddala od nas nasze winy,
Jak daleko wschód od zachodu!
Jak wysoko niebo jest nad ziemią,
Tak jest wielka dobroć dla ludzi ,którzy się go boją!
Dni człowieka są jak trawa,
Kwitnie on jak polny kwiat,
Kiedy mocniej wiatr zawieje,
Znika po nim ślad!

Ref.: Błogosław duszo moja Pana,
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci, nigdy nie zapominaj!
Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie!
Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie!
Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła!
Błogosławcie Go!
Hej pasterzu, hej

1. Po zielonych pastwiskach owieczki chodziły  
Dobry pasterz pilnuje co by nie zbłądziły  
Hej pasterzu hej, owce Cię słuchają     
Kiej by tyle miały co u Ciebie mają.

Hej pasterzu hej, paś owieczki swe  
Ty najlepiej wiesz co dla nas dobre jest. 

2. Po zielonych pastwiskach owieczki hasały
Dobry pasterz pilnuje co by się nie bały
Hej pasterzu hej, owce Cię słuchają
Kogóż mają słuchać skoro Ciebie mają.

Ojcze! Prowadź mnie

Ojcze! Prowadź mnie, prowadź mnie,
wola Twa niech dzieje się!

1. Prowadź mnie tam, gdzie mój dom,
z Tobą chcę zamieszkać w nim.
Siłę daj na każdy trudny krok,
tylko w Tobie nadzieję mam!

Ojcze! Prowadź mnie, prowadź mnie,
wola Twa niech dzieje się!

2. Błądzę i upadam wciąż,
jestem jak marnotrawny syn,
ale w Imię Twe podnoszę się,
by dalej iść po śladach Twych.

Ojcze! Prowadź mnie, prowadź mnie,
wola Twa niech dzieje się!

3. Życie dajesz mi,
drogę aby iść.
Ojcze prowadź mnie,
chcę byś przy mnie był.

Ojcze! Prowadź mnie, prowadź mnie,
wola Twa niech dzieje się!

Przed Twój tron

1. Przed Twój tron Panie nasz
Idą ludzie niosą dar,
Chleb i wino na ofiarę.
Chciej wypełnić święty czas
Przyjmij dary, przyjmij nas,
I Zbawienie nam ofiaruj.

Ref.: Panie nasz pobłogosław
Strudzonej pracy ludzkich rąk.
Panie nasz usłysz nasze głosy.
Nie odwracaj się wszak, 
My niesiemy Tobie dary
I ofiara niechaj ta
nas ocali.

2. Każdy niesie to co ma
Każdy chce swą kroplę wlać.
Każdy pragnie Twej ofiary.
Każdy niesie troski swe
Wszyscy wierzą Panie, że
Nie odsuniesz swojej ręki.

Ref.: Panie nasz pobłogosław
Strudzonej pracy ludzkich rąk.
Panie nasz usłysz nasze głosy.
Nie odwracaj się wszak, 
My niesiemy Tobie dary
I ofiara niechaj ta
nas ocali.
Tekst piosenki:

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie 
cała ziemia śpiewa, śpiewa 
Wielka radość na Syjonie 
Król zstępuje z nieba, z nieba /2x

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień /2x
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień /2x
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie 
cała ziemia śpiewa, śpiewa 
Wielka radość na Syjonie 
Król zstępuje z nieba, z nieba /2x

Oceany

1. Znad oceanów do mnie wołasz
Gdzie każdy krok niepewny jest
Ty jesteś tam, gdzie niewiadoma
Tam znajdę grunt dla wiary mej

Ref.: I będę wzywać imię Twe
I ponad fale patrzeć chcę
Gdy burzą się
Dla duszy pokój w Tobie jest
Gdzie pójdziesz Ty
Ja pójdę też

2. Mój strach utonie w Twojej łasce
Bo ręka Twa prowadzi mnie
I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś
Wiem, teraz też nie zawiedziesz mnie

Ref.: I będę wzywać imię Twe
I ponad fale patrzeć chcę
Gdy burzą się
Dla duszy pokój w Tobie jest
Gdzie pójdziesz Ty
Ja pójdę też

Więc daj mi odwagę
I prowadź mnie
Ja chcę ufać Tobie

Duchu prowadź mnie
Gdzie wiara nie ma granic
Daj mi chodzić nad wodami
Gdziekolwiek mnie zabierzesz
Prowadź głębiej niż
Pójść mogą moje stopy
Moja wiara się umocni
W Twej obecności Boże

Ja chcę iść za Tobą
Więc prowadź mnie
Dokądkolwiek pójdziesz

Ref.: I będę wzywać imię Twe
I ponad fale patrzeć chcę
Gdy burzą się
Dla duszy pokój w Tobie jest
Gdzie pójdziesz Ty
Ja pójdę też

Świeć Jezu, świec

1. Panie, Światło Miłości Twej świeci
Pośród wszelkiej ciemności świeci
Oświeć nas Jezu Światłości świata
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
Oświeć mnie, oświeć mnie
 
Ref. Świeć Jezu, świec! Chwałą Ojca napełnij Ziemię!

Płoń Duchu, płoń! W sercach ogień złóż
Płyń rzeko płyń! Zlej łaską narody całe!
Ślij Słowo Twe, Światłość niech stanie się!

2. Panie wchodzę w Twoją obecność
Dzień ustąpił przed Twoim blaskiem
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości
Badaj mnie, wypalaj, pochłoń ciemności
oświeć mnie, oświeć mnie

3. Widzę Twoją królewską jasność
Która twarze nam rozjaśnia
Potem prowadzi od chwały do chwały
Życiem naszym Tobie opowie
oświeć mnie, oświeć mnie

Bywają chwile

1. Bywają chwile, gdy jestem sam, 
Nie mam do kogo użalić się.
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, 
Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. 

Ref.: O Królowo, o Królowo Matko ma, 
Bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów /2x 

2. Wszystko w mym życiu jest takie proste, 
Bo Ty mi Matko pomagasz w nim. 
Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko, 
I jakże trudno samemu iść. 

3. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, 
Którą zapalasz, gdy smutno mi. 
Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, 
Abym mógł z Tobą na zawsze być.

Nie ma innego jak Jezus

Nie ma innego jak Jezus, 
nie ma innego jak On!
Nie ma innego jak Jezus, 
nie ma innego jak On!

Zaglądam wszędzie - nie ma nie ma
Szukam, szukam, ale nie ma nie ma!
Krążę, krążę - nie ma nie ma
nie ma innego Jak On!


Nie wypowie Twej Miłości nic

Nie wypowie Twej Miłości nic
Nie wypowie, nie wypowie Twej Miłości nic!
Nie wypowie nie wypowie Twej Miłości nic!
Niezgłębiona wielkość Jej! 
Niepojęty jest Jej dar!

Ofiaruję Tobie, Panie mój

1. Ofiaruję Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.

2. Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.

Prawda jedyna

1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu 
że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy 
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref.: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż 
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony ten kto wierzy choć nie widział
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.

Ref.: Dzięki Ci Boże mój…

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, 
blaskiem jaśnieje noc 
Nie umrę, nie, lecz będę żył,  Pan 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 wielka 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.

Ref.: Zmartwychwstał Pan…

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

Ref.: Zmartwychwstał Pan…

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

Ref.: Zmartwychwstał Pan…

Ześlij deszcz

1. Ześlij deszcz, ześlij deszcz, 
Otwórz nam bramy do nieba. 
Ześlij deszcz, ześlij deszcz,
Otwórz nam bramy do nieba. 

2. Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski, 
Łaska po łasce fala za falą. 
Przelewają się przeze mnie rzeki Twojej łaski,
Łaska po łasce, fala za falą. 

Duchu Ogniu, Duchu Żarze

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze, 
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze, 
ześlij płomień Twojej łaski.

1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, 
serca wzniesiesz na wysokość: 
w ciemność rzucisz blask pochodni 
i rozproszysz grzechu mroki.

2. Naszą nicość odbudujesz, 
w najpiękniejsze znów struktury, 
tchnieniem swoim świat przesnujesz 
w szeleszczących modlitw sznury.

3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz 
i z chaosu piękno ładu. 
Tyś spokojem wśród niezgody 
w bezradności Tyś jest radą.

4. Twe zbliżenie zaróżowi 
pulsem życia, wzrostu drżeniem.
Narodzimy się na nowo,
ciemność stanie się promieniem.

Na początku byłeś Słowem

l. Na początku byłeś Słowem 
Nasz Pan Bóg najwyższy 
W stworzeniu ukryta Twoja chwała 
Odkryta teraz w Jezusie jest.

Ref.: Jakże pięknym imieniem jest 
Jakże pięknym imieniem jest Imię Jezusa Króla
Jakże pięknym imieniem jest 
Z nikim nie równa się 
Jakże pięknym imieniem jest 
Imię Jezusa

2. Nie chciałeś nieba bez nas
Więc przyniosłeś niebo tu
Grzech jest wielki Twa miłość jest większa
Cóż rozdzieli teraz nas ?
 
Ref.: Jak wspaniałe jest imię to
Jak wspaniałe jest imię to 
Imię Jezusa Króla
Jak wspaniałe jest imię to 
Z nikim nie równa się 
Jak wspaniałe jest imię to 
Imię Jezusa.
3. Nie masz konkurencji
I równego sobie
Teraz i na zawsze
Królujesz nam
Twoje królestwo
I Twoja chwała
Ponad wszystkimi jest imię Twe

Ref.: Jak potężnym imieniem jest 
Jak potężnym imieniem jest 
Imię Jezusa Króla.

Nic, nie musisz mówić nic

1. Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie

Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie

2. Pozwól kochać się
miłość pragnie Ciebie

Pozwól kochać się
miłość pragnie Ciebie

Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie

Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie

Pozwól kochać się
miłość pragnie Ciebie

Pozwól kochać się
miłość pragnie Ciebie.

Marana tha

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie, 
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie…

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie…

3. W Kościele Twym, dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie…

4. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie…

Dobra Matko i Królowo

1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok,
Nie potrafię podziękować za Twe Serce,
Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.

Ref.: Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną,
W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną.
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach.
Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień.

2. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce,
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe.
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
Z Tobą, Matko, tak radosne serce me!

Ref.: Jesteś tuż obok mnie…

3. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo,
I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz,
Wiem, że Serce Twe i oczy zawsze żyją,
Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.

Ref.: Jesteś tuż obok mnie…

Ty światłość dnia

1. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach

Ref.: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. /2x

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom

Ref.: Jestem tu, by wielbić…

3. I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! /2x
Wezwij Imię Twojego Pana, 
i On zbawi Cię! /2x

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. 2x

Nasz Bóg jest wielki

1. Otwieram oczy me
gdy wino w Twą Krew zmienia się
Któż jest jak Ty, tylko Ty.
Twa łaska wszechmocna jest tak,
że z prochów podnosi mój świat
Ty jeden tylko, jedynie Ty.

Ref. Nasz Bóg jest wielki i tak potężny
króluje wysoko ponad ziemią
Chce nas uzdrawiać swoją miłością
Nasz Bóg, nasz Bóg.

2. Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności,
Któż jest jak Ty, tylko Ty.

Ref. Nasz Bóg jest wielki…

3.I jeśli Bóg jest przy nas
to nic nas nie zatrzyma
jeśli nasz Bóg jest z nami
to kto przeciwko nam.
 
Ref. Nasz Bóg jest wielki i tak potężny 
króluje wysoko ponad ziemią
Chce nas uzdrawiać swoją miłością
Nasz Bóg, nasz Bóg.

Wierzę w Ciebie Panie

1. Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie obmył 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. 
To 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 los, 
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 miłość, wiarę swoją dam. 
W Tobie Synu Boży ufność swoją mam. 
Duchu Święty Boże w serce moje zstąp 
I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb. 
W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar, 
Daj mi stać się Bożą rolą.

Gdy śliczna Panna

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała 
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała: 
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko 
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko 

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 
Pomóż radości wszelkiej sercu memu 
Li, li, li, li, laj, wielki Królewiczu 
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 

3. Sypcie się z nieba liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu niebiescy Duchowie:
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku,
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku.

Nie było miejsca dla Ciebie

1. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie 
i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 
Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. 

2. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona. 
Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. 

3. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, 
dla Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka. 
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? 
Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy!

Maleńka przyszła Miłość

1. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła Miłość.

Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.

2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas, już dziecię się zbudziło
A razem z Nim, maleńka przyszła Miłość.

Ref.: Maleńka Miłość zbawi świat
Maleńką Miłość chronimy przed lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej Miłości maleńkiej.

Jezusa narodzonego

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.

Ref.: Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Ref.: Oddajmy wesoło…

3. Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.

Ref.: Oddajmy wesoło…

4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.

Ref.: Oddajmy wesoło…

5. Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary,
Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary.
Byśmy Cię samego kochali jak swego.
Stwórcę na niebie

Jezus malusieńki

Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
Płacze z zimna nie dała mu Matula sukienki.

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Dziecina się kwili, Matuleńka lili
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

Matusia truchleje, serdeczne łzy leje
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę
Dosyć go mam z męki Twojej, którą 
w sercu noszę.
Dosyć go mam z męki Twojej, którą 
w sercu noszę.

Lulajże Jezuniu

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj

Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...

Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu...

Mizerna, cicha

Mizerna, cicha, stajenka licha, 
Pełna niebieskiej chwały. 
Oto leżący, przed nami śpiący 
W promieniach Jezus mały. 

Nad nim anieli w locie stanęli 
I pochyleni klęczą 
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi, 
Pod malowaną tęczą. 

I oto mnodzy, ludzie ubodzy 
Radzi oglądać Pana, 
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia 
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

Oto Maryja, czysta lilija, 
Przy niej staruszek drżący 
Stoją przed nami, przed pastuszkami 
Tacy uśmiechający.

O gwiazdo Betlejemska

O gwiazdo Betlejemska,
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny świętej,
dany na okup win.

O nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać:
to jest nasz wszystek dar.

Ja nie wiem; o mój Panie,
któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię
kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził,
nie gardź i sercem mym.

Czy zamieszkasz w tym sercu, 
Zbawco mój i Panie,
Gdzie nędzniejsze ni w stajni 
znajdziesz tam posłanie?
Ulituj się nade mną, 
nad stworzeniem Twoim,
Jakoś stajnią nie wzgardził, 
nie gardź sercem moim.

Zaprowadź mnie

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się 

Ref.: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie /2x

2.Narodził się Bóg, zstąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
I nie zostawił mnie

Ref.: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie /2x

3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają Gloria 
To moja jest święta historia.
Święta historia.

Ref.: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie /2x

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się.

Ref.: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie /x2

Leć kolędo po górach i dolinach

To nie tylko marzenia 
to co czujesz to miłość 
teraz tylko wystarczy zaśpiewać 
niech popłynie nam z serca kolęda.

Ref.: Leć kolędo po górach i dolinach 
leć kolędo po miastach i mieścinach 
leć kolędo po domach i kościołach 
leć kolędo po górach i wróć do nas.

Porwij wszystkich nas 
niech się stanie cud 
niech się niebo z ziemią złączy 
w kilka złotych nut 
porwij cały świat tak jak umiesz 
ty kolędo możesz jeszcze
ludziom spełnić sny.
Ty kolędo możesz jeszcze
ludziom spełnić sny.

Bóg się rodzi - podaruj uśmiech światu,
Bóg się rodzi - przebacz twemu bratu,
Bóg się rodzi - zapomnij wszystkie złości,
Bóg się rodzi - zrób miejsce dla miłości,
Bóg się rodzi - nie zamykaj serca,
Bóg się rodzi - by w tobie mógł zamieszkać,
Bóg się rodzi - byś wiedział co to miłość,
Bóg się rodzi - by wszystko się spełniło.

Bóg w stajni

1. W stajni narodził się Człowiek 
do stajni wprowadził się Bóg. 
Wszyscy Go witać przychodzą, 
bo w stajni narodził się Bóg.

Ref.: Bóg w stajni, Bóg w stajni człowiekiem się rodzi.
Klęknijmy, klęknijmy i starzy i młodzi.

2. Chwałę mu głoszą Anieli 
i chwałę oddaje mu lud. 
I my też chwałę oddajmy,
bo w stajni narodził się Bóg.

Maleńki Jezu

1. Maleńki Jezu przychodzisz zbawić świat       
Bo na nim ciągle tak wiele jeszcze zła     

Ref.: Maleńki Jezu, zostań tu,              
zamieszkaj w każdym z nas,             
Niech w naszych sercach żyje Bóg	
Na zawsze w każdy czas.		

2. Maleńki Jezu w Betlejem rodzisz się
By wszystkim ludziom otworzyć serce swe.

Ref.: Maleńki Jezu, zostań tu,              
zamieszkaj w każdym z nas,             
Niech w naszych sercach żyje Bóg	
Na zawsze w każdy czas.

3. Maleńki Jezu przychodzisz do nas bo
Dobrym uczynkiem Ty pragniesz zwyciężyć zło.

Ref.: Maleńki Jezu, zostań tu,              
zamieszkaj w każdym z nas,             
Niech w naszych sercach żyje Bóg	
Na zawsze w każdy czas.

Gwiazdy tańczyły

1. Gwiazdy tańczyły
w noc, gdy przyszedł Pan.
Ziemia śpiewała
w takt niebiańskich gam.

Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń
Oto Król narodził się, Jemu cześć.

2. Maryja cieszyła się
widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonie
Chylili czoła swe.

Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń…

3. Mędrcy przybyli,
znając miejsce to.
Złożyli dary
uwielbiając Go.

Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń…

4. I ja o Panie
składam serce swe.
U Twego żłóbka
pobłogosław mnie.

Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń…

Mario, czy już wiesz

Mario, czy już wiesz
Kim okaże się Twój Syn, Twój mały Chłopiec
Mario, Ty wiesz
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć
Czy Ty wiesz
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr
Że dałaś życie Temu, kto Tobie życie da
Mario, czy już wiesz?
Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu
Mario, czy już wiesz
Że twój Synek ma wybawić nas od złego
Czy Ty wiesz ze Twój Chłopiec już niebiańskie ścieżki zna
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz
Mario
Mario
Ślepemu wzrok
Głuchemu dźwięk
Zmarłemu życia dar
Chromemu krok
Niememu pieśń
Przynosi Chrystus Pan
Mario czy ty wiesz
Kim naprawdę jest maleńki Twój Bohater
Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem
Czy Ty wiesz, że to właśnie On pokona grzech i śmierć
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma
Jam jest!

Matko która nas znasz

Ref.: Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź!

1. Z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż!
Córko ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna, pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych, przyjdź 
i drogę wskaż!
Dziewico, wzorze prostoty, do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli, pokój światu daj.

3. Królowo narodu naszego, przyjdź 
i drogę wskaż!
Uciśnionych nadziejo, do Syna Twego nas prowadź.
Światło łaknących prawdy, pokój światu daj.

4. Pociecho ludu biednego, przyjdź 
i drogę wskaż!
Pani wszelkiej radości, do Syna Twego nas prowadź.
Matko tkliwego serca, pokój światu daj.

5. Dziewico, Matko Chrystusa, przyjdź 
i drogę wskaż!
Dziewico, Matko Kościoła, do Syna Twego nas prowadź.
Dziewico, Matko ludzi, pokój światu daj.

6. Matko, przez Syna nam dana, przyjdź i drogę wskaż!
Matko, która nas słuchasz, do Syna Twego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz, pokój światu daj.

7. Dziewico z nami idąca, przyjdź i drogę wskaż!
Historii świata promieniu, do Syna Twego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza, pokój światu daj.

8. Matko ludzi bezdomnych, przyjdź 
i drogę wskaż!
Matko prześladowanych, do Syna Twego nas prowadź.
Matko dzieci wzgardzonych, pokój światu daj.

9. Matko ludzi cierpiących, przyjdź 
i drogę wskaż!
Matko z sercem przeszytym, do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca, pokój światu daj.

10. Matko płacząca nad nami, przyjdź 
i drogę wskaż!
Matko przed karą chroniąca, do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca, pokój światu daj.

Duszo ma, Pana chwal

Ref.: Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
Świętemu śpiewaj pieśń.                                 
Z mocą wywyższaj go, duszo ma,                  
Uwielbiam Boże Cię.                                      
 
1.Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,                         
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

Ref. Duszo ma Pana chwal...

2. Bogaty w miłość gniew oddalasz Panie
Twe serce miłe wielbię imię Twe
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni,
Wiele powodów by uwielbiać Cię

Ref. Duszo ma Pana chwal...

3.Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę 
Nadejdzie czas mego końca tu
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń

Ref. Duszo ma Pana chwal... /2x

Uwielbiam Boże Cię /2x

Twoja miłość jak ciepły deszcz

1. Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi. 
Przychodzisz jak ciepły wiatr,	                               
Otwieram się i czuję znów, że	                                

2. Twoja miłość jak ciepły deszcz	                             
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia Twoja miłość sprawia, że	                                     
Nieskończenie dobry Święty Duch	                        
Ogarnia mnie.	

Dzięki za Twój krzyż

Dzięki za Twój krzyż.
Dzięki za zwycięstwo Twe.
Niech twa krew oczyszcza mnie.
Dzięki za miłosierdzie Twe!         

Pan blisko jest

Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Misericordias

Misericordias Domini                    
In aeternum cantabo. 
Twe miłosierdzie, Panie mój,
po wiek wieków sławić chcę.

Uwielbiam Twoje Imię

Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany, 
zadane w krwawej męce, 
uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów,
sławię Twoją miłość o Zbawco mój.                       
                
W Tobie jest światło

W Tobie jest światło    
każdy mrok rozjaśnia
W Tobie jest życie,
Ono  śmierć zwycięża
Ufam Tobie, miłosierny 
Jezu wybaw mnie.

Nie jesteś sam

Nie jesteś sam…
Dobry Bóg dał ci Matkę 
Gdy szukasz domu w ciemną noc
W jej sercu miejsce masz.
Kocha cię za nic,
Twoją pychę za nic ma. 
Już nie bój się nie jesteś sam! /2x

Była cicha i piękna

1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały  

Ref.: Matka, która wszystko rozumie,          
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.             

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom
Nieśmy Go, tak jak Ona.

Ref.: Matka, która wszystko rozumie…

3. Życie niesie za sobą cierpienie,
Zewsząd krzyże, zawody i ból,
Serce ludzkie wśród mąk, udręczenia,
Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.

Ref.: Matka, która wszystko rozumie…

Duchu miłości

Duchu miłości wylewaj się na nas, 
Z przebitego serca Jezusa.

Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską jesteśmy zbawieni,
Z łaski możemy tu stać. 
Łaską usprawiedliwieni
I przez Baranka Krew.

Wzywasz nas Panie do siebie
Przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni
Tobie składamy hołd  /2x

Zbawiciel, On porusza góry

1. Jesteśmy Twymi dziećmi,
Potrzebujemy Ciebie              
Miłości, która trwa                   
Dobroci nieskończonej,          
łaski i nadziei                          
Na wybawienie                            

Ref.: Zbawiciel, On porusza góry,     
On może wybawić mnie 
Może wybawić mnie 
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć 
Jezus pokonał śmierć 

2. Weź mnie jakim jestem                   
z mym grzechem i mym lękiem             
Wypełnij życie me                            
Ja Tobie się oddaję,                           
Całą moją wiarę                              
oddaję Tobie                                       

Ref.:  Zbawiciel, On porusza góry…

Wspaniałą Matką

1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, 
Biegnąc po pomoc w trosce i trudzie, 
Bo Ty pomagasz nam.
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem, 
Pragniesz pomagać swoim ramieniem, 
Bo Tyś nadzieją nam.

Ref.: Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie. 
Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie. 
Jesteś nam prawdy drogą do Syna.
Za wszystkie troski i Twoje starania 
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. 
Dzięki Ci za to, że jesteś naszą Matką.

2. Maryjo, Matko, my przychodzimy, 
O wstawiennictwo Ciebie prosimy, 
Bo Tyś ostoją nam.
Ty nam podajesz pomocną rękę, 
Z życia usuwasz grzechu udrękę, 
Bo Tyś ratunkiem nam.

Ref.: Tyle lat już kochasz…

3. Czarna Madonno z Tobą idziemy,
Na Jasną Górę pielgrzymujemy,
Bo Ty tam czekasz nas.
Błogosław młodzież, utwierdź rodziny,
Weź w Swą opiekę polskie dzieciny,
Bo Tyś ostoją nam.

Ref.: Tyle lat już kochasz…

4. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki,
Tobie dajemy nasze wysiłki,
Bo Tyś opieką nam.
Ty zaś, o Matko, proś Syna Swego,
Wstaw się za nami, Matko do Niego,
By On wysłuchał nas.       

Ref.: Tyle lat już kochasz…

Ciągle zaczynam od nowa

1. Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam. 
Wciąż jednak słyszę te słowa; 
Kochać to znaczy powstawać.
Chciałem Ci w chwilach uniesień,
Życie poświęcić bez reszty,
Spójrz moje ręce są puste,
Stoję ubogi, ja grzesznik,
Przyjm jednak małość mą, Panie,
Weź serce me jakie jest.

2. Jestem jak dziecko bezradny,
Póki mnie ktoś nie podniesie,
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy,
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra, choć słaba ma wola,
Z Tobą mój duch nie ustanie,
Z Tobą wszystkiemu podołam,
Szukam codziennie Twej Twarzy,
Wracam co noc pod Twój dach.

3. Teraz już wiem jak Cię kochać,
Przyjm moje „teraz”, o Panie,
Znów rozpoczynam od nowa,
Bo kochać to znaczy powstawać,
Kochać to znaczy powstawać.
Czarna Madonna

1. Jest zakątek na tej ziemi, Gdzie powracać każdy chce, Gdzie króluje jej Oblicze, Na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany
Jakby chciała prosić cię, 
Byś w Matczyną jej opiekę oddał się.

Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być,
O pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój,
I uchronisz się od zła, 
Bo dla wszystkich swoich dzieci,
Ona serce czułe ma,
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce, oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Ref.: Madonno, Czarna Madonno…

3. Dziś gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść jak nie do Matki,
Która ukojenie da.
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc Cię:

Ref.: Madonno, Czarna Madonno…

Gdy idziemy poprzez świat

1. Gdy idziemy poprzez świat, chwal-my Boga,
W każdym miejscu w każdy czas, chwalmy Boga,
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.

Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem,
Bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza,
I sam prowadzi nas.

2. Gdy nam szumi górski las, chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.

Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem…

3. Gdy cierpienia przyjdzie czas, chwalmy Boga,
Kiedy wszystko złości nas, chwalmy Boga,
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij trudne dobro też,
Które Bóg przeznaczył ci.

Ref.: Bo Bóg naszym Ojcem…

Jeszcze się kiedyś rozsmucę

1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie!
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie. /2x

2. I z taką wielką żałobą,
będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie.
Że duch mój przed Tobą klęknie,
a wtedy serce mi pęknie, 
Chrystusie. /2x

Matko Boża z Betlejemu

1. Matko Boża z Betlejemu,                 
Nad Dzieciątkiem pochylona.              
Każde dziecko polskiej ziemi,              
W swe matczyne weź ramiona,                       
Matko Boża z Nazaretu,                     
Zanurzona w naszym trudzie,              
W młodych sercach wiarę wzniecisz,     
Ufność, miłość w nich rozbudzisz.          

2. Matko Boża z winnej Kany,
Kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych,
Ubłogosław w łaski Pana,
Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym,
Bożej chwały, Bożej sławy.

3. Matko Boża spod stóp Krzyża,
Współczująca na Golgocie,                 
Jak to dobrze, że się zbliżasz,             
Do nas w wieczór srebnozłoty,             
Matko Boża z Wieczernika,            
W Duchu Świętym rozmodlona,           
Spraw niech w Polsce zło zanika,         
I przemiana się dokona.                     

4. Matko Boża z pierwszych wieków
I świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką,
Nasze czasy uczłowieczaj,
Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym,
Bożej chwały, Bożej sławy.

Nie mam nic co bym mógł Tobie dać

1. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.

Ref.: Puste ręce przynoszę przed Twój 
w niebie tron. 
Manną z nieba nakarm duszę mą.

2. W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.

Ref.: Puste ręce przynoszę…

3. Tobie chcę ofiarować życie me.
Moje serce w ofierze Jezu weź.

Ref.: Puste ręce przynoszę…

Panie, przebacz nam

1. Panie, przebacz nam! Ojcze, 
zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
Ojcze, zapomnij nam!

2. Panie, przyjmij nas! Ojcze, 
przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!

Posyłam was na pracę

1. Posyłam was na pracę bez nagrody,
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud,
Niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posyłam was przydawać do mych trzód.

Ref.: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie, Tak i Ja was ślę.

2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was radosną głosić wieść.

Ref.: Tak jak Ojciec Mój…

3. Posyłam was na krańce tego świata,
Gdzie w samotności serce nieraz łka,
Opuścić każę ojca, matkę, brata,
Posyłam was na drogi Mojej szlak.

Ref.: Tak jak Ojciec Mój…

4. Posyłam was do serc z zawiści twardych,
Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych,
Posyłam was na całej ziemi krąg.

Ref.: Tak jak Ojciec Mój…

Powołanie

1. Szedłem kiedyś inną drogą,
Czas powoli mijał mi.
Lecz spotkałem na niej Kogoś,
Kto zachwycił Sobą mnie.

Ref.: Pan powiedział, Ty pójdź za Mną,
Przez zwyczajne, szare dni.
Nie bój się, Ja będę z tobą,
Niech nie będzie smutno ci.

2. Powołałeś mnie jak Piotra,
Od zwyczajnych, ludzkich spraw.
Trudna będzie moja droga,
Lecz nie będę na niej sam.

Ref.: Pan powiedział

3. Chcę Ci wszystko ofiarować,
Twoim wiernym uczniem być
Wszystkich kochać Twą miłością.
Panie, proszę - dodaj sił!
Ref.: Pan powiedział.

Przygotuję Ci serce

1. Przygotuję Ci serce, o Chryste.
Przygotuję Ci serce niewinne.
Takie jasne, radosne i czyste.
Przygotuję Ci serce, o Chryste.

2. Przyozdobię Ci serce miłością.
Taką wielką, co wszystko zwycięża.
Abyś wstąpił do niego z radością.
Przyozdobię Ci serce miłością.

3. Przygotuję Ci serce ofiarne.
Precz odrzucę, co kusi i wabi.
Przygotuję nadzieją i wiarą.
Przygotuję Ci serce ofiarą.

4. Przyozdobię Ci serce dziecinne.
Takie małe, tak biedne i słabe.
A ty wlejesz w nie siły swe dziwne.
Przyozdobię Ci serce dziecinne.

5. Przygotuję Ci serce, mój Boże.
Ja stworzenie nie godne i grzeszne.
Tobie troski, radości me złożę.
Kiedy wstąpisz w me serce, o Boże!

Tak wyschłeś Panie

1. Tak wyschłeś Panie, na przydrożnym krzyżu,
Że słońce z bólu zwiesiło ramiona
Że księżyc sen swój rozdmuchał z rozpaczy
Że gwiazdy w martwych stopiły się oczach

2. Tak wyschłeś Panie
Że wiatry bokami Twych ran przenoszą
pełne bólu dźwięki 
Tak wyschłeś Panie 
Że wiatry bokami, Twych ran przenoszą
pełne bólu dźwięki 

3. Tak wyschłeś Panie 
Że Cię karmi ziemia, ziarnami rosy,
swej najgłębszej studni
Że jutrznia ranna, olej barw swych  wciera
Że gąbka mroku, kurz z ciała wymiata
Tak wyschłeś Panie, 
Że wiatry bokami, Twych ran przenoszą
pełne bólu dźwięki 

4. Tak wyschłeś Panie, na przydrożnym krzyżu
Że płaczą drzewa na widok Twej męki
Ze ptaki z oczu, już łzy nie dostaną
I próżno skubią palce Twojej ręki
Tak wyschłeś Panie,
Że wiatry bokami ,Twych ran przenoszą
pełne bólu dźwięki 

5. Tak wyschłeś Panie ,
Że wiatry bokami, Twych ran przenoszą
pełne bólu dźwięki 
Człowiek krzyż suchy, omija obojętnie
I rzadko sercem szczerym, przy nim klęknie
Człowiek krzyż suchy, omija obojętnie
I rzadko sercem szczerym, przy nim klęknie

Wody nie ugaszą jej

Wody nie ugaszą jej,                     
nie da zdławić się przez wiatr.           
Rzeki nie zatopią jej, a jej żar to ognia żar. 
Jak śmierć jest miłość, tak potężna jest, 
Jak śmierć jest miłość, potężniejsza jest.

Jest jedno imię

1. Jest jedno Imię, 
Które wszystkie serca splata,
To piękne Imię,
A szczęśliwy kto je zna.

Ref.: Maryja cudne Imię,
To imię Bożej Matki,
Maryja, gdy ją wezwiesz, 
Osuszy twoje łzy.

2. Jest jeden obraz, 
Który wszystkie oczy więzi,
To obraz Matki, 
On w nieszczęściu mówi nam.

Ref.: Maryja cudne Imię…

3. Jest jedna Matka,
Która kocha wszystkie dzieci,
Najlepsza z Matek,
Nie zapomnij nigdy Jej.

Ref.: Maryja cudne Imię…

Pochwalony bądź Panie

1. Pochwalony bądź Panie,
bo wielka jest miłość Twa.
Pochwalony bądź Panie za Twoją moc !

Ref.: Stajemy przed Tobą (chwalmy Pana dziś) 
Z otwartym sercem (chwalmy Pana dziś) Nasze życie Panie (Panie Boże nasz) Dajemy Ci (dajemy Ci), /2x

2. Chwalimy Pana dziś (chwalimy Pana dziś) 
Za łaskę którą nam dał (za łaskę którą nam dał) 
Chwalimy Pana dziś (chwalimy Pana dziś) 
Za jego moc !

Ref.: Stajemy przed Tobą… 

To są górskie okolice

1. W naszych górach jest Ojczyzna znamienita,
Stąd pochodzi znany Marcin Wadowita. 
Gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak ,
A wśród gór zakwita cudny mak.

Ref.: To są górskie okolice.

To jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy
To jest dom mój ukochany.
2. Okolica ta jest bardzo miła,
Tu urodził się Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym mieście, co tam chcecie
Ja nie oddam go za nic w świecie.

Ref.: To są górskie okolice…
Powietrzem moim jest

Powietrzem moim jest, /2x
Obecność Twoja w sercu mym. 
Powszednim chlebem mym, /2x
Twe żywe słowo dałeś mi dziś.

Ref.: Bez Ciebie nie mogę już żyć,
Dla Ciebie me serce chce bić.

Miłością moją jest, /2x
Umarłeś za mnie na krzyżu.

Ref.: Bez Ciebie nie mogę już żyć…

Lepszy jeden dzień

1. Jak piękne jest mieszkanie Twe  
o Wszechmogący,
Bo dusza ma za Tobą tęskni wciąż,
Tu serce me szczęśliwe jest, 
W Twej obecności,
Więc śpiewam Ci,
W cieniu skrzydeł Twych.

Ref.: Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych,
Lepszy jeden dzień
w mieszkaniu Twym,
Lepszy jeden dzień
w przedsionkach Twych,
Niż tysiąc innych.

2. Me serce woła wciąż,
Do Ciebie Boże mój,
Twój Duch jest wodą duszy mej,
Smakować Ciebie chcę,
Przyjdź znowu, pragnę Cię,
Podchodzę blisko tak...
Podchodzę blisko tak...

Ref.: Lepszy jeden dzień…

Oto są baranki młode

Ref.: Oto są baranki młode, /2x
Oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
Światłością się napełnili,  
Alleluja, alleluja!

1. Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,  
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

Ref.: Oto są baranki młode…

2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

Stary, szorstki krzyż

1. Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż.
Strasznych cierpień i hańby znak,
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan,
Gdy ratował ginący świat.

Ref.: O jak kocham ten szorstki krzyż. 
Na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składam u Jego stóp, 
By się we mnie uwielbił Bóg.


