
  



  

A-a-a-alleluja!
Ho-ho-ho-hosanna!

Mój Pan, kocha mnie,
Jego radość 

jest w sercu mym!



  



  

Alleluja wznoś pod niebo głos 
Pan dał chleba moc, Alleluja.

Jezus Pan komunią dla nas 
co dzień staje się, 

On rozrywa grzechów pęta złe.
Cóż uczyni mi człowiek, 

kiedy ze mną Pan 
On prowadzi podtrzymuje mnie.



  



  

Anioła każdy z nas ma
i możesz z nim pogadać.

Jest z nami każdego dnia,
dostałeś go od Boga.

Jezu posyłasz nam
aniołów swych.
Aby strzegli nas,

chronili wciąż od złego.



  



  

Bądź z nami w kontakcie,
Panie Boże,

bo diabeł robi nam zwarcie.
Niech iskra miłości

miedzy nami przeskoczy
niech zapalą się nasze latarnie.



  



  

Błogosław duszo Panu, 
błogosław Mu.

Z całego serca swego, 
ze wszystkich sił.    /x2

Dziś wielka radość 
wypełniła serce me.

Jezus Chrystus 
Panem moim jest,

Więc kocham cię a ty kochaj 
mnie, podaj mi swoją dłoń.



  



  

Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,

Działa w mocy pośród nas,
Przenika serca, gładzi grzech.

My chcemy, Więcej Ciebie, 
więcej łaski Twej,

Pragniemy,Więcej mocy, 
więcej miłości Twojej.



  



  

Bóg tak umiłował świat, 
że syna Swego 

jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy 

nie zginął,
ale życie wieczne miał.
O Jezus, Jezus, Jezus.



  



  

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 …



  



  

Bóg jest zawsze między nami,
Bóg jest zawsze blisko nas.

On zna wszystkie twoje rany,
przed Nim się nie schowasz.

Bóg jest zawsze blisko przy nas,
możesz do niego przyjść.

Chce ujrzeć to co skrywasz,
Nie musisz bać się dziś.



  

Emmanuel... jest pośród nas.
Emmanuel... dotyka nas.

Emmanuel... nie mamy sił.
Emmanuel... Ty musisz przyjść.



  



  

Bóg nie umarł, 
Jezus żyje /x3

Daj Mu ręce swe!
Daj Mu nogi swe!
Daj Mu serce swe!
Daj Mu duszę swą!

On zawsze z nami jest!



  



  

Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym

I w przedsionki Pana wejść,
chwaląc Go.

Bo kolejny nadszedł dzień,
Który dał dla mnie Pan.

Chcę śpiewać Mu,
Bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą 
Chcę śpiewać Mu, 

Bo Pan radością mą.



  



  

Chcę wywyższać Imię Twe.
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.

Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś, 
by mnie zbawić.



  

Z nieba zstąpiłeś
i chcesz prowadzić mnie.

Na krzyżu zmarłeś,
by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś 
nieba Królem jesteś Ty

Chcę wywyższać Imię Twe.



  



  

Chleba z nieba, Panie Boże daj
I już z nami bądź,
nie opuszczaj nas.

Chleba z nieba, Panie daj.

W Wieczerniku Apostołów tłum
Jadł kolacje i zobaczył cud,

Bo Pan Jezus
chleba wszystkim dał

I powiedział, że to On jest sam.



  

Chleba z nieba, Panie Boże daj
I już z nami bądź,
nie opuszczaj nas.

Chleba z nieba, Panie daj.

Dziś w Kościele nie opuszcza nas,
Lecz pozostał aż po wieczny czas,
Więc z radością zaśpiewajmy Mu,

Bo uczynił taki wielki cud.



  



 

Ciebie pragnie dusza moja,
W suchej ziemi pragnę Cię.

/x2

Przyjdź i zajmij miejsce swe,
na tronie naszych serc.

Przyjdź i zajmij miejsce swe,
na tronie.



  



 

Ci co zaufali Panu,
odzyskują siły!

Otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia!



  



  

Cud malina, to siostra Faustyna!
Cud malina, to siostra Faustyna!

Bóg o nas myśli,
Bóg kocha nas, zależy Mu,
by nie upadł żaden z nas.

Gdyby jednak zdarzyło się,
że komuś noga - powinie się.



  

Niech zapamięta
Bóg kocha nas 

i Faustynę posyła nam.
To ona dzielnie każdego dnia 

pisała o tym że
- Bóg kocha nas!

Cud malina, to siostra Faustyna!
Cud malina, to siostra Faustyna!



  

Bóg o nas myśli
Bóg kocha nas

godzina trzecia zbawia nas!
Zbawia nas! Zbawia nas!

Cud malina, to siostra Faustyna!
Cud malina, to siostra Faustyna!



  



  

Chwalę Ciebie Panie /x2
I uwielbiam /x2

Wznoszę w górę swoje ręce,
   Wywyższając Imię Twe.

Bo wielkiś Ty!
Wielkie dzieła czynisz dziś!

Nie dorówna Tobie nikt.
Nie dorówna Tobie nikt.



  



  

Chwała Bogu Ojcu,
W Chwale Jego Syn.
Chwała Tobie Duchu,

Tworzysz Jedno w Nich.

Śpiewajmy Alleluja Panu,
Alleluja, Alleluja  /2x



  



  

Chwała Bogu w niebie,
Wielki pokój na ziemi. x2

1. Chwalimy Cię. 
Błogosławimy Cię.

Wielbimy Cię.
Wysławiamy Cię, 

dzięki Ci składamy,
Dla Twojej wielkiej chwały.



  

Chwała Bogu w niebie,
Wielki pokój na ziemi. x2

2. Panie Boże, Królu nieba, 
Ojcze Wszechmogący.

Panie Boże, Baranku Boży, 
Synu Boga Ojca.



  

Chwała Bogu w niebie,
Wielki pokój na ziemi. x2

3. Tylko Tyś jest święty. 
Tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś Najwyższy.

Jezu Chryste 
z Duchem Świętym 
w chwale Boga Ojca.



  



  

Gloria in excelsis Deo, 
Gloria, Gloria!

Gloria in excelsis Deo, 
Gloria, Gloria!



  

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię 
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię

Dzięki Ci składamy 
Bo wielka jest Chwała Twoja. 

Panie Boże, Królu Nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący, 
Panie, Synu Jednorodzony 

Jezu Chryste, 
Jezu Chryste, 
Jezu Chryste!



  

Gloria in excelsis Deo, 
Gloria, Gloria!

Gloria in excelsis Deo, 
Gloria, Gloria!



  

Panie Boże Baranku Boży, 
Synu Ojca 

Który gładzisz grzechy świata 
Zmiłuj się nad nami. 

Który gładzisz grzechy świata, 
Przyjm błaganie nasze,

Który siedzisz po prawicy Ojca, 
Zmiłuj się nad nami.



  

Albowiem tylko Tyś jest święty 
Tylko Tyś jest Panem, 
tylko Tyś najwyższy 

Jezu Chryste, z Duchem Świętym 
W chwale Boga Ojca. 

Amen, Amen, Amen, Amen!
Amen!



  



  

Czy wierzysz, że Pan Bóg
pokochał Cię? -Wierzę i kocham Go!

Że wszystko co dobre
od Niego jest? 

-Wierzę i kocham Go!
Czy wierzysz, że Bóg 

Jezusa nam dał? 
-Wierzę i kocham Go!

To tak jakby Serce swoje nam dał
-Wierzę i kocham Go!



  

2. Czy wierzysz, że Jezus
też dzieckiem był?

- Wierzę i kocham Go.
I po to by kochać jedynie żył?

- Wierze i kocham Go.
Że niebo otworzył na Krzyżu nam? 

-Wierzę i kocham Go.
Przez Ducha Świętego 

pomaga nam?
- Wierzę i kocham Go. AMEN.



  



  

Dla Ciebie siedzę, 
dla Ciebie chodzę.
Dla Ciebie skaczę,
na jednej nodze.

Najlepszą modlitwę 
na świecie znam,

Cieszyć się z tego, 
z tego co mam.



  

Czy mam wszystko,
czy mi brakuje.
Kiedy się modlę
mówię dziękuję.

Najlepszą modlitwę 
na świecie znam,

Cieszyć się z tego, 
z tego co mam.



  

Proszę za mamę, proszę za tatę,
Żebym nie biła się więcej 

z bratem.

Najlepszą modlitwę 
na świecie znam,

Cieszyć się z tego, brata co mam.

Najlepszą modlitwę 
na świecie znam,

Cieszyć się z tego, z tego co mam.



  



  

Doszły wieści,
że Jezus przybywa

na ulicę wybiegł wielki tłum.
Wziął gałązki, 

palmowe gałązki,
kroczył za Nim 

i błogosławił Mu.

Hosanna na wysokości
Błogosławiony Izraelski Król!



  



  

Do mnie wróć, zbawię Cię, 
cała ziemio! /x2
Bo jam jest Pan 

i twój Bóg jedyny /x2
Przyjdźcie tu, zbawi was, 

przyjdźcie do Pana /x2
Bo On wasz Pan 

i wasz Bóg jedyny /x2



  



  

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.



  



  

Duchu Święty wołam przyjdź, x2
bądź jak ogień duszy mej, x2

bądź jak ogień w ciele mym, x2
rozpal mnie. 

Wszechmogący Bóg
jest pośród nas,

miłosierdzie jego wielkie jest. 
Okazuje dobroć swoją dziś

dla tych,
którzy chcą miłować Go.



  



  

Duchu Święty, 
Tchnienie Ojca, Dawco życia.

Duchu Święty, 
Źródło wody żywej w nas.

Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,

jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.



  

2. Duchu Święty, 
Tyś Mądrością niezmierzoną.

Duchu Święty, 
Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu,
gdzie mieszkanie przed wiekami

przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.



  

Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,

jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.



  



  

Duchu Święty uśmiechnięty, 
do nas przyjdź /x2

1. Otwórz nasze uszy, by słuchały. 
Otwórz nasze uszy! /x2

2. Rozpal nasze serca, by kochały. 
Rozpal nasze serca! /x2

3. Myślisz, czujesz, kochasz, 
jesteś we mnie.

Myślisz, czujesz, kochasz! /x2



  



   

  

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.



   

  

Duszo ma, Pana chwal,
oddaj Bogu cześć,

Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, 

duszo ma,
Uwielbiam Boże, Cię.



2. Bogaty w miłość 
gniew oddalasz, Panie. 

Twe serce miłe, 
wielkie Imię Twe.

Ze względu na Twą dobroć
będę śpiewać Tobie pieśni, 

Wiele powodów,
by uwielbiać Cię.



   

  

Duszo ma, Pana chwal,
oddaj Bogu cześć,

Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, 

duszo ma,
Uwielbiam Boże, Cię.



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.



   

  

Duszo ma, Pana chwal,
oddaj Bogu cześć,

Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, 

duszo ma,
Uwielbiam Boże, Cię. /x3



  



  

Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie

i my mamy się Nim
z ludźmi dzielić.

1. Chleba tego nie zabraknie
rozmnoży się podczas łamania.

Potrzeba tylko rąk naszych
i gotowości dawania.



  

Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie

i my mamy się Nim
z ludźmi dzielić.

2. Nikt nie zapala lampy,
By potem ją schować pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,

trzeba z tym światłem
iść w drogę.



  

Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie

i my mamy się Nim
z ludźmi dzielić.

3. Odrzućmy zwątpienia i trwogę
I choć świat się śmieje z 

proroków.
Musimy świadczyć odważnie,

w służbie ludziom i Bogu.



  



  

Dzięki Ci,
że jesteś ze mną znów, 

gdy potrzebuje Cię
Za każdy nowy dzień,  

_kiedy budzę się.
Dzięki Ci

Gdy w nocy modlę się,
cierpliwie słuchasz mnie 

I gdy już mocno śpię 
Ty do siebie tulisz mnie.



  

Nigdy nie zostawisz mnie, 
nigdy nie opuścisz mnie  

/x4



  

Dzięki Ci
Za wszystkie dobre dni 
a w smutkach jesteś Ty

Pocieszasz zawsze mnie 
i wybaczasz błędy mi

Dzięki Ci
Za rękę prowadź mnie 

do serca serce weź
I aż po życia kres 

chcę mieć zawsze pewność że



  

Nigdy nie zostawisz mnie, 
nigdy nie opuścisz mnie  

/x4



  

Ty mnie wybrałeś        (dzięki Ci)
Ty zmartwychwstałeś (dzięki Ci)

Ty obiecałeś mi, 
że będę wiecznie żyć.

Ty nas wybrałeś,
Ty zmartwychwstałeś,

Ty obiecałeś nam,
Będziemy wiecznie żyć.



  



  

Dziękuję Ci, za to życie,
które dałeś mi.

Dziękuję Ci, za te wszystkie
moje noce i dni.

Hojny jesteś tak: 
Stworzyłeś dla nas 

ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam.

Podziękować Tobie, Boże chcę, 
za to wszystko co mam.



  



  

Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
dzięki Ci, że kochasz mnie.

Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
Dzięki Ci, o dzięki Ci,

że kochasz mnie.



  

2. Tam na Golgocie umarłeś 
za mnie, dzięki Ci, 
że kochasz mnie.

Tam na Golgocie, umarłeś 
za mnie, dzięki Ci, o dzięki Ci,

że kochasz mnie.



  

3. Zmartwychwstałeś,
 żyjesz we mnie

  Dzięki ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś,

 żyjesz we mnie,
Dzięki Ci, o dzięki Ci,

że kochasz mnie.



  



  

Dziś jest czas 
by oddać Bogu chwałę.

W tej świątyni, 
którą my jesteśmysami,
więc otwórz serce swe 

i zacznij wielbić Go.
Jego chwała 

wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć o Chwalmy Go.
Chwała, cześć o Chwalmy Go.



  

Bóg przebywa 
w chwale swego ludu.

On pragnie, 
aby wzywać Jego imię,
więc otwórz serce swe 

i zacznij wielbić Go.
Jego chwała 

wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć o Chwalmy Go.
Chwała, cześć o Chwalmy Go.



  



  

1. Gdy kiedyś Pan 
powróci znów. /x2

Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.

2. Gdy Święci swój 
                      opuszczą grób...

3. Gdy Boga tron
                     otoczą w krąg...



  

4. Gdy Księgę swą 
otworzy Bóg. /x2

Abyśmy też tam byli,
Gdy Księgę swą otworzy Bóg

5. Gdy po imieniu
                       wezwie Pan...

6. Gdy ucztę nam
                     zgotuje Bóg...

7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja...



  



  

Gdy ucznów swych
posyłał Pan

By nieśli wieść radosną,
Żegnając ich dał swoją moc

I mówił tak z miłością:

Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba nam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać.



  

2. Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata.

Bogaci tak, nie mając nic,
Bo miłość jest bogata.

Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba nam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać.



  

3. Gdy ukończyli żniwo swe,
W ostatnią drogę ruszyli.

Patrzyli w niebo na Ojca dom
I tak z ufnością śpiewali:

Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba nam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać.



  



  

Gdyby wiara twa była wielka jak 
gorczycy ziarnko,

te słowa mówi ci Pan.  /2x 
I z taką wiarą rzekłbyś do góry:

Przesuń się, przesuń się.  /2x 
A góra posłusznie 
przesunie się! /x3

W Imię Jezusa 
przesunie się!  /x3



  

I chromy stanie 
na nogi swe. /x3 

I kto łzy leje 
ten otrze je. /x3
I chory odzyska 

zdrowie swe. /x3
I kto jest smutny 
ucieszy się. /x3

Spływa, spływa, spływa
Duch Święty!



  

Duch Święty swą mocą 
dotyka mnie. /x3
Od czubka głowy

po stopy me. /x3
Duch święty swą mocą 

dotyka Cię. /x3
Od czubka głowy

po stopy twe. /x3
Spływa, spływa, spływa

Duch Święty!



  



  

Idzie Jezus, 
spójrz jak kroczy On po wodzie, 

podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus, On jest Panem 

tych spienionych fal.
Idzie Jezus  ...On kocha mnie.

... On kieruje mną.
... On prowadzi mnie.
... On pociesza mnie.
... On umacnia mnie.



  



  

Idzie mój Pan, idzie mój Pan
On teraz biegnie,
by spotkać mnie.

(x2)
Mija góry, łąki, lasy,

By komunii stał się cud,
On chce chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód.



  



  

Jak mam chwalić Pana,
jak się modlić mam,

gdzie Go mogę znaleźć,
jak Go szukać mam.

Szukam Go w kościele
patrzę Jemu w twarz,
Składam swoje rączki,

śpiewam Jemu tak:



  

REF:
O jojojoj Jezus jest OK.
Dał nam swoje Ciało 

i dał swoją Krew.
O jojojoj Jezus jest OK.
Dał nam swoje Ciało 

i dał swoją Krew.



  

Wołam swych przyjaciół,
aby przyszli też,

raźniej we wspólnocie,
bo to jest OK.

Jezus kocha Kościół,
bo on dobry jest,

w nim się mogę modlić,
wołać SOS.



  



  

Jak mi dobrze przy Tobie jest, 
Panie. (x2)

Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być.
Trzymaj mnie mocno dziś,

zawsze chcę przy Tobie być,
Panie.

2. Boża miłość wypełnia mnie...
3. Boża radość wypełnia mnie...
4. Boży pokój wypełnia mnie...



  



  

 

Jeden jest prawdziwy Bóg
 jeden jest dziękujmy Mu:

 za dobroć , 
za mądrość ,
za miłość. 

Stworzył świat i stworzył nas, 
a na wzór sam siebie dał 

nasz Ojciec, nasz Zbawca, 
nasz Stwórca.



  

 

Jezus jest z tobą 
on ci pomoże na pewno. 

(na pewno) 
Jezus jest z nami 

złóżmy swe troski na Niego. 
(na Niego)



  



  

 Jeden jest tylko Pan,
Tutaj jest Jego dom.
Klęknijcie wszyscy,

którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.



  

 Miejsce to wybrał Pan,
Aby wysłuchać nas.
Śpiewajcie wszyscy
słudzy Jego domu,

Bogu oddajmy cześć!



  

 2. On mieszka z nami tu,
by przyjacielem być.

Składajmy dzięki
za miłości dary,

którymi łączy nas.



  

 Miejsce to wybrał Pan,
Aby wysłuchać nas.
Śpiewajcie wszyscy
słudzy Jego domu,

Bogu oddajmy cześć!



  



  

Jesteś Królem, Jesteś Królem
           Królem jest Bóg.  / x2 

Podnieśmy wszyscy
nasze serca,

Podnieśmy wszyscy
nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Pana, 
wielbiąc Go.



  



  

Jesteś radościa mojego życia
O, o, o Panie mój. / 2x

Ty jesteś moim Panem /3x
Na zawsze jesteś Panem mym.

Jesteś pokojem...
Jesteś miłością...

Jesteś zbawieniem...
Jesteś nadzieją...



  



  

Jesteś życiem mym
więc każdy ruch 

robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Jesteś drogą mą 
więc każdy krok

stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.



  

Fale Twojej łaski Panie,
gdzie nie spojrzę,

tam wciąż widzę Cię.
Twa miłość mnie uwiodła.
Jezu jakże to możliwe jest.

Na na na na na na na …..



  



  

Jezus Chrystus Panem jest,
Król to Królów, Panów Pan. 

Cała ziemia Jego jest,
po najdalszy świata kres.

Jezus -Królów Król!
Jezus - świata Pan!

Świata Pan! x2



  



  

Jezu, na krzyżu zniosłeś śmierć,
a zmartwychwstaniem 

dowiodłeś, że
Od grzechu możesz zbawić dziś.
Więc proszę daj zbawienie mi.

Moje życie całkiem zmień
Dla Ciebie Panie żyć już chcę



  



  

1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam,

Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.



  

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 każdy dzień.



  

2. W Jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar,

Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam!



  

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 każdy dzień.



  



  

Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O, wznieśmy ręce wielbiąc 

Jego Imię, Jezus jest tu.

2. Pan jest wśród nas, x2 
  O, wznieśmy ręce wielbiąc 

Jego Imię, Pan jest wśród nas.

3. Bóg kocha nas, x2
  O, wznieśmy ręce wielbiąc 
Jego Imię, Bóg kocha nas. 



  



  

Jezus, najwyższe imię
nasz Zbawiciel, Książę pokoju,

Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.

Święty Bóg, 
Mesjasz prawdziwy,

Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,

Królów Król i panów Pan.



  



  

Już teraz we mnie kwitną
Twe ogrody.

Już teraz we mnie 
Twe Królestwo jest



  



  

Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, 

Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, Alleluja!

Po wieczne czasy
Królem królów jest.

Jezus jest Panem! /4x
Tylko Jezus jest Panem!

Jezus jest Panem!
On jest Panem ziemi tej.



  



  

Kiedy rano budzę się, x3
Ze mną Jezus jest.

Ze mną Jezus, ze mną Jezus jest.
Zostawiłem ten świat,

Ze mną Jezus jest.
2. Gdy na słońca
patrzę bieg.  x3

Ze mną Jezus jest
3. Ciemną nocą, kiedy śpię. x3

Ze mną Jezus jest.



  



  

Kiedy rano budzę się,
O szczęśliwy dzień,
Boże, proszę Cię.

Anioł Stróż niech broni mnie
Od wszystkiego, co jest złe.

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty w dzień i w nocy 

przy mnie stój,
Gdy się bawię, kiedy śpię,
Do kościoła śpieszę się.



  

2. Niech koledzy w klasie mej
W zgodzie żyją już

i nie kłócą się,
Niechaj dobrze czynić chcą,

Bo Bożymi dziećmi są. 
Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty w dzień i w nocy 
przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,
Do kościoła śpieszę się.



  

3. O Aniele Boży nasz,
Nad Ojczyzną mą

ciągle trzymaj straż,
By w pokoju każdy żył

I człowiekiem wolnym był.
Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty w dzień i w nocy 
Przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,
Do kościoła śpieszę się.



  



  

Kiedyś ujrzę Cię pewnego dnia
Twarzą w twarz 

z Tobą spotkam się,
i zaśpiewam chwały pieśń

dla Ciebie,
którą chcesz usłyszeć z moich ust

Ref.: Hosanna Alleluja /x2



  

I zamieszkam z Tobą już 
na zawsze.

W mieszkaniu, 
które dla mnie masz.

Po zielonych pastwiskach 
z Tobą pójdę, Panie mój.

Ref.: Hosanna Alleluja /x2



  



  

Kiedyś o Jezu,
chodził po święcie,

Brałeś dziateczki w objęcia Swe,
Patrz, tu przed Tobą

stoi Twe dziecię:
Do serca Twego przytul i mnie.



  

2. Byłeś Dzieciątkiem,
Ty wielki Boże,

W żłóbku płakałeś
nad światem złym,

Nie płacz Dzieciątko,
ja Ci w pokorze,
Serce me daję,

Ty mieszkaj w nim!



  

3. Ktoby u siebie
dziecię przyjmował,

Rzekłeś, że wtenczas
przyjmuje Cię,

Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!
Za to Cię kochać na wieki chcę!



  



  

Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się. 

1. Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się.



  

Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew

Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się. 

2. Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się.



  



  

Klaszczmy w dłonie/4x

Tak, tak, tak, tak, 
ja potrzebuję Ciebie
Tak, tak, tak, tak, 

będziemy tańczyć w niebie /2x

Prawa nóżka, lewa nóżka, 
prosto z serca, buźka.



  



  

Kocham, więc nie 
muszę się bać

Zabierz mój strach!  /x3
Jezus mówi ci, że miłość ta,

Zabiera strach!  /x3

Ref. Ooo Jezus, Jezus, Jezus!



  

Jezus daje Ci miłość swą
Nie lękaj się!  /x3

Jezus mówi ci, że miłość ta,
Zabiera strach!  /x3

Ref. Ooo Jezus, Jezus, Jezus!



  



  

Kto stworzył? 
1. Mrugające gwiazdki...
               Nasz dobry Bóg.

2. Falujące morze...
3. Fruwajace ptaszki...
4. Skaczące kangury...

5. Ciebie i mnie...



  



  

Ktoś cię dzisiaj woła,
Ktoś cię dzisiaj szuka,
Ktoś wyciąga dzisiaj 

swoją dłoń.
Wyjdź Mu na spotkanie

z miłym powitaniem
Nie lekceważ znajomości tej.



  

Woła cię (2x) szuka cię (2x)
Czy nie wyjdziesz dzisiaj

Mu naprzeciw?
Woła cię (2x) szuka cię (2x),
Aby tobie podać swoją dłoń.



  

Chrystus ciebie woła,
Chrystus ciebie szuka

Chrystus pierwszy poda 
ci swą dłoń.

Więc dłużej nie zwlekaj
Na nic już nie czekaj

Tylko Chrystus może pomóc ci.



  

Woła cię (2x) szuka cię (2x)
Czy nie wyjdziesz dzisiaj

Mu naprzeciw?
Woła cię (2x) szuka cię (2x),
Aby tobie podać swoją dłoń.



  



  

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci 
ciało i krew, duszę i bóstwo

Najmilszego Syna Twojego, 
a Pana naszego 

Jezusa Chrystusa,
Na przebłaganie za grzechy nasze 

i świata całego.
Dla Jego bolesnej męki 

- miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.



  

Święty Boże, 
Święty Mocny,

Święty nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami

I nad całym światem
/x3
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