
  



  

Moje owce słuchają
głosu Mego a Ja je znam.

Idą one za Mną, a Ja
Życie wieczne daje im.

Nie zginą one na wieki /x4.
I nikt nie wyrwie ich

z ręki Mej.



  



  

Mój Pan, mocą moją jest
Pieśnią i Zbawieniem, 

On Bogiem mym.

Ref: Dla Ciebie otwieram
serce me! /x3

Mój Pan Królem był i jest
Na zawsze i na wieki. Amen.



  



  

Mój Pan żyje
Niech będzie wywyższony

I błogosławiony Bóg 
zbawienia mego.

x2
Będę śpiewał Ci, 
sławił Imię Twe

I wśród narodów głosił 
chwałę Twą.

x2  



  



  

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.



  

Święty, potężny 
jesteś Panie nasz.
Przed Tobą dziś 

możemy stać.
Dzięki łasce.

Nie dzięki nam samym.



  



  

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.



  



  

Na jeziorze wielka burza
Jezus zemna w łodzi jest. /x2

On za rękę trzyma mnie 
łódka nie kołysze sie.

Na jeziorze wielka burza
Jezus ze mna w łodzi jest.



  



  

Najwyższe szczyty 
Mroczne głębiny 

On stworzył cały świat 
Łąki zielone, piasek pustyni, 

Każde ziarenko zna.
Mówię tak, tak to mądry plan 
Mówię nie, nie przypadek, że 

jestem tu Wierzę Mu 
Moja dusza wielbi Go.



  

Ojciec wszystkich nas 
W Jego ręku czas 

Pory roku, noc i dzień. 
Stwórca Nasz i Pan 

Jego Wielki Plan 
Krok po kroku spełnia się.



  

Najwyższe szczyty,
Mroczne głębiny 

Widzi i wszystko wie.
Na łąki zielone 

Przez piasek pustyni 
On poprowadzi mnie.

Mówię tak, tak to mądry plan 
Mówię nie, nie przypadek, że 

jestem tu, wierzę Mu 
Moja dusza wielbi Go.



  

Ojciec wszystkich nas 
W Jego ręku czas 

Pory roku, noc i dzień. 
Stwórca Nasz i Pan 

Jego Wielki Plan 
Krok po kroku spełnia się.

Chwalmy Go! x8



  



  

Nakarmiłeś mnie Panie,
nakarmiłeś mnie,

ochroniłeś moje sanktuarium.
/x2

Tyś Jezu pokarm żywy mój.
/x4



  



  

Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Dziękuję Ci Tato, 
za wszystko, co robisz,
że bawisz się ze mną, 
na rękach mnie nosisz.

Dziękuję Ci Tato, 
i wiem to na pewno,

przez cały dzień 
czuwasz nade mną.



  

Nie boję się gdy ciemno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Czasem się martwię,
 czegoś nie umiem.
Ty mnie pocieszasz 
i mnie rozumiesz.

Śmieję się głośno, 
kiedy żartujesz,

bardzo Cię kocham 
i potrzebuję



  

Nie boję się gdy ciemno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Nasz Ojciec mieszka w niebie,
kocha mnie i Ciebie.

On nas kocha, kocha mnie 
i Ciebie.



  

Nie boję się gdy ciemno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie. /x2

Sanki są w zimie, 
rower jest w lato.

Mama to nie jest to samo 
co Tato.



  



  

Niebolot, niebolot, 
to jest mojej wiary lot. /x2

Ma dwa skrzydła i silniki.
Ma dwa koła i kluczyki.

Jestem jego kapitanem, 
jego stery są mi dane!



  

Niebolot, niebolot, 
to jest mojej wiary lot. /x2

Lecę sobie niebolotem
Mijam góry, chmury, gwiazdy.

Nie chcę wracać tam na ziemię 
tak mi dobrze w niebolocie!



  



  

Nie bój się bo jestem z tobą /3x
mówi Pan.

Odkupiłem cię w narodziny swe,
moim jesteś więc już.

Nie utoniesz gdy
będziesz po wodzie szedł,

Ogień nie strawi cię.
Nie, nie! Nie utoniesz,
Nie, nie! Nie spłoniesz,

Bo ja jestem z tobą mówi Pan.



  

Nie bój się bo jestem z tobą /3x
mówi Pan.

Już nie lękaj się bo nie jesteś sam 
jestem tam gdzie i ty. 
Nawet kiedy będziesz 
ciemną doliną szedł,

ciemność rozpłynie się.
Nie, nie! Nie utoniesz,
Nie, nie! Nie spłoniesz,

Bo ja jestem z tobą mówi Pan.



  



  

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.



  



  

Nie mam nic,
co bym mógł Tobie dać.

Nie mam sił,
by przy Tobie Panie stać.

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.

Puste ręce przynoszę
przed Twój w niebie tron,

Manną z Nieba
nakarm duszę mą.



  

3. Tobie chcę 
ofiarować życie me.

Moje serce 
w ofierze Jezu weź.

Puste ręce przynoszę
przed Twój w niebie tron,

Manną z Nieba
nakarm duszę mą.



  



  

Nie ma takiego jak Jezus,
nie ma takiego jak On. /x2

A ja szukam, szukam 
nie ma, nie ma!

Krążę, krążę 
nie ma, nie ma!
Patrzę, patrzę

nie ma, nie ma!
Nie ma takiego jak On!



  



  

Nie mam srebra, nie mam złota
Nawet gdybym miał to cóż.
Pragnę Tobie ofiarować, 

Moje serce Panie tu.
 Bo w moim sercu wypisane jest

 Ile radości kryje każdy dzień
 Ile kłopotów, zmartwień, 

trosk ile łez. 
 To wszystko, Panie daję Ci, 

proszę weź.



  

 2. Hostia biała na ołtarzu 
za chwileczkę zmieni się. 

Boży chleb nam z Nieba dany,
moje serce czeka też.

Bo w moim sercu wypisane jest
 Ile radości kryje każdy dzień

 Ile kłopotów, zmartwień, 
Trosk ile łez. 

 To wszystko, Panie daję Ci,
proszę weź.



  



  

O cuda, cuda, 
dzisiaj niepojęte.

Cóż Ci się Jezu
spodobało we mnie?

Żeś z tronu chwały zszedł
w mej duszy ciernie.



  

Jezus jest we mnie,
Jezus we mnie żyje. 

On mój, ja Jego
wyłącznie jedynie.

Serce Jezusa 
w moim sercu bije.

Krew przenajświętsza
w moich żyłach płynie.



  



  

O-o-o 
niebo jest w sercu mym. /4x

1. Królestwo Boga tutaj jest - 
(niebo jest w sercu mym)

Majestat Jego pośród nas -
(niebo jest w sercu mym)

On radość swą przynosi nam
(niebo jest w sercu mym)

Ogarnia nas świętości blask.
(niebo jest w sercu mym)



  

2. Pan za mnie zmarł 
bym życie miał. (niebo jest...)

To życie, które wiecznie trwa.
(niebo jest...)

W Chrystusie 
cała ufność ma. (niebo jest...)

Dziedzictwem moim 
Chrystus Pan. (niebo jest...)

O-o-o 
niebo jest w sercu mym. /4x



  

3. Świątynią Bóg 
uczynił nas. (niebo jest...)

Węgielny kamień 
Chrystus Pan.  (niebo jest...)

Gdy wróci z sobą 
weźmie nas. (niebo jest...)

Oblubienica woła: "przyjdź." 
(niebo jest...)

O-o-o 
niebo jest w sercu mym. /4x



  



  

Oddaję smutki swe,
Oddaję Ci swój wstyd,

Zostawiam a biorę radość Twą.
Oddaję rany swe,

Oddaję Ci swój ból,
Zostawiam a biorę radość Twą.

Tak, tak, tak, tak mówię tak! /x2
tak, tak, tak  - mówię memu Bogu 

– AMEN /x3.



  



  

Otwórz me serce Mój Panie,
Otwórz też i oczy me,
Chcę widzieć Ciebie,
Chcę widzieć Ciebie.

/x2
Ujrzeć Ciebie pośród chmur,
Boga w blasku Jego chwały.
Daj nam swą miłość i moc,

Gdy śpiewamy 
Święty, Święty!



  

Otwórz me serce Mój Panie,
Otwórz też i usta me,
Chcę wielbić Ciebie,
Chcę wielbić Ciebie.

/x2
Wielbić Ciebie życiem swym:
Słowem, czynem i modlitwą.
Daj nam swą miłość i moc,

Gdy śpiewamy Święty, Święty!



  



  

O-E-O kto Bogu zaufa
O-E-O tego Bóg wysłucha!

1. Kościół Święty potrzebuje 
Twego wsparcia.

Z takim wsparciem jest 
po prostu nie do zdarcia.

Z Tobą Panie żadne 
go nie zmogą bramy.

Z Tobą Panie zawsze sobie 
radę damy.



  

O-E-O kto Bogu zaufa
O-E-O tego Bóg wysłucha!

2. Aby prezydenci, 
władcy i królowie.
Mieli to co trzeba 

w sercu no i w głowie.
Bo bez Ciebie Panie 

wszystko jest wątpliwe.
Ale za to z Tobą 

wszystko jest możliwe.



  

O-E-O kto Bogu zaufa
O-E-O tego Bóg wysłucha!

3. Każdy smutny 
potrzebuje pocieszenia.

W życiu radość jest 
potrzebna bez wątpienia. 

Trzeba nam radości 
Twojej tak jak słońca.

A tylko Twoja radość Panie
nie ma końca.



  

4. Usłysz Panie jak wołają 
Twoje dzieci.

Niech do nieba to wołanie
dziś doleci.

O-E-O kto Bogu zaufa
O-E-O tego Bóg wysłucha!



  



  

Ojciec czeka dniami i nocami.
Czeka z otwartymi ramionami.

Nawet jeśli zgubię się 
To się zdarza – przecież wiesz. 

Ludzką rzeczą błądzić jest 
Więc się nie dziw, że ja też.

Nawet jeśli powiem nie 
I wybiorę to co złe.

Nawet wtedy ufam, że 
Dobry Ojciec czeka mnie. 



  

 

Ojciec czeka dniami i nocami.
Czeka z otwartymi ramionami.

2. Nawet jeśli pójdę w świat
Nie słuchając Jego rad. 
Nawet jeśli jak ten syn 

Ugnę się pod ciężarem win.



  

Ojciec czeka dniami i nocami.
Czeka z otwartymi ramionami.

3. Nawet jeśli powiem „nie” 
I wybiorę to co złe. 

Nawet wtedy ufam, że 
Dobry Ojciec czeka mnie.



  



  

Ojcze nasz,
który jesteś w niebie
święć się imię Twoje,

przyjdź Królestwo Twoje.
Bądź wola Twoja 

jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego 

daj nam dziś.



  

I odpuść nam nasze winy,
 jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom.
I nie wódź nas 

na pokuszenie, ale nas zbaw, 
ale zbaw nas 

ode złego Ojcze nasz, 
Ojcze nasz.



  



  

Ofiaruję Ci (Ofiaruję Ci )
Ofiaruję Ci (Ofiaruję Ci )

Wszystko co mam,
Tobie oddać chcę.



  



  

Ofiaruje ci  moje serce,
To co we mnie najlepsze,

Moje noce i dni,
Radości i łzy.

(Daję ci)



  



  

Ofiaruję Tobie Panie mój,
Całe życie me, 

cały jestem Twój,
Aż na wieki.

Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.



  

2. Przed Twój święty ołtarz 
Panie mój,

   Niosę wino, chleb, 
Ty przemieniasz je
   W Krew i Ciało.

Chlebem Życia karmisz 
cały świat, 

za ten życia dar dziękuję Ci.



  

3. Ty w ofierze swojej 
Panie mój, 

cały dajesz się, 
cały jesteś mój, aż na wieki.

   Oto moje serce 
przecież wiesz,

   Miłość Twoja niech 
umocni mnie.



  



  

O Panie mój, o Panie mój,
Przyjacielem Twego Krzyża 

pragnę być.
O Panie mój, o Panie mój

Bramą ciasną, drogą wąską 
prowadź mnie!



  



  

Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie

Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne 

prowadzi mnie.
2. I choć bym szedł doliną,

ciemną i niebezpieczną.
Niczego lękać nie będę się,

bo pasterz ze mną jest 
i wspiera mnie.



  

3. Wobec mych przeciwników
wynosi mnie swą łaską,

olejkiem wonnym 
namaszcza mnie,

wypełnia duszę mą radością swą.
4. Dobroć i łaska jego,

 pospiesza krok w krok za mną,
Gdy w domu Ojca 
zamieszkam już,

to miłość swoją ofiaruję mu. 



  



  

Panie Jezu, zabierzemy
Cię do domu,

Panie Jezu nie oddamy
Cię nikomu.

Dniem i nocą Panie Jezu
będziesz z nami,

bo gorąco, Panie Jezu,
Cię kochamy.



  

2. Razem z Tobą będzie 
u nas Twoja Mama,

żeby nasza nigdy już
nie była sama.
Święty Józef

tatusiowi dopomoże,
i grzeczniejsze będą
dzieci z Tobą, Boże.



  



  

Panie Jezu, 
Panie Jezu Chryste,

Nasze myśli 
jak opłatek czyste.

Nasze serca 
jak opłatek białe.

Dziękujemy, 
że nam siebie dałeś.



  

1. Twoje Imię 
w białym winie,

Twoje Imię w chlebie,
Diękujemy, Panie Jezu,

dziękujemy,
że nam dałeś siebie.



  

Panie Jezu, 
Panie Jezu Chryste,

Nasze myśli 
jak opłatek czyste.

Nasze serca 
jak opłatek białe.

Dziękujemy, 
że nam siebie dałeś.



  

2. Twoje słowo, 
„Jestem z tobą”,

w naszych sercach gości,
dziękujemy, Panie Jezu,

dziękujemy
za ten dar miłości.



  

Panie Jezu, 
Panie Jezu Chryste,

Nasze myśli 
jak opłatek czyste.

Nasze serca 
jak opłatek białe.

Dziękujemy, 
że nam siebie dałeś.



  

3. Będziesz z nami,
zawsze z nami,

i zawsze podpowiesz,
Jaką drogą iść przez życie,

jaką drogą,
By nie zbłądził człowiek.



  

Panie Jezu, 
Panie Jezu Chryste,

Nasze myśli 
jak opłatek czyste.

Nasze serca 
jak opłatek białe.

Dziękujemy, 
że nam siebie dałeś.



  



  

Panie Mój przychodzę dziś
serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym

tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż

Miłość mą wyznaję Ci.
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię,

Życie me oddaję Tobie
Uświęć je.



  



  

Panie przebacz nam,
Ojcze zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy,
przywołaj kiedy zbłądzimy,

Ojcze zapomnij nam.
Panie przyjmij nas,

Ojcze przygarnij nas.
I w swej Ojcowskiej miłości,
ku naszej schyl się słabości,

Ojcze przygarnij nas.



  



  

Przepraszam Cię Boże
skrzywdzony w człowieku,

Przepraszam dziś
wszystkich was,

Żałuję za wszystko,
to moja wina jest.



  



  

Przyjaciela mam,
co pociesza mnie

Gdy o Jego ramię opre się.
W Nim nadzieję mam,

uleciał strach.
On najbliżej jest,

zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg. /x2

Jezus, Jezus. /x2.



  



  

Przybądźcie tu
z najdalszych stron gromady

nękanych głodem
i pragnieniem serc.
Odrzućcie smutek,

niech nastanie radość:
Bóg w nasze ręce

złożył Ciało Swe. /x2



  

2. Weselnym winem
już się woda staje,

na górach Chrystus Pan
rozmnaża chleb.
Już winny krzew
obfity owoc daje
Bóg w nasze ręce

złożył Ciało Swe. /x2



  

3. Otwarte, jak otwarta
Boku Rana,

miłości pełne, 
co nie kończy się

Jest Słowo Ciałem
i pokarmem dla nas.

Bóg w nasze ręce
złożył Ciało Swe. /x2



  



  

Przyjacielu, chcę zostać z Tobą
Przy Tobie chcę być

I nie trzeba, byś mówił coś
Wystarczy byś był.

Bo nie ma 
większej miłości niż ta
Gdy ktoś życie oddaje 

bym ja mógł żyć.



  

2. Chcę być z Tobą, 
gdy jest mi dobrze

I kiedy mi źle, 
Przyjacielu, Otwieram przed 

Tobą serce swe.

Bo nie ma 
większej miłości niż ta
Gdy ktoś życie oddaje 

bym ja mógł żyć.



  



  

Poniedziałek, wtorek, środa
Bardzo wolno płynie czas.
Tydzień się dopiero zaczął
Już niedziela wołas nas.

Niedziella, niedzialla,
czas radości i wesella
Niedziella, niedziella
Nie - dzie – la la la.



  

Czwartek, piątek i sobota,
Każdy czeka na ten czas.
Cały tydzień za plecami,
Już niedzilla woła nas.

Niedziella, niedzialla,
czas radości i wesella
Niedziella, niedzilla
Nie - dzie – la la la.



  

Kto jest w niebie, ten już wie
Że niedziella nie kończy się!

Niedziella, niedziella,
czas radości i wesella.
Niedziella, niedziella,
Nie - dzie – la la la.



  



  

Prosimy Cię, 
wysłuchaj nas,

Panie, Boże nasz!
x2



  



  

Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.

Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.



  

1. Na ruchliwe ulice,
zabieganych ludzi.

Gdy noc się już kończy,
a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie
Z wysokiego krzyża.

Do ciężko pracujących,
Których głód poniża.



  

Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.

Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.



  

2. Pociesz zrozpaczonych,
chleba daj głodującym.

Modlących się wysłuchaj
i wybacz umierającym.

O spójrz cierpienia sokole
na wszechświat, na ziemię.

Na cichy ciemny Kościół,
dziecko wzywające Ciebie.



  

Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.

Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.



  

3. A gdy już będziesz 
nas sądził 

- Boskie Miłosierdzie.
Prosimy Cię, Twoje dzieci,
nie sądź na miarę siebie.



  

Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.

Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.



  



  

Sercem kocham Jezusa. /x2
Zawsze będę Go kochał.

Bo On pierwszy ukochał mnie.

Czy dzieci kochają Jezusa?
Tak kochamy Jezusa,

Zawsze będziemy Go kochać
Bo On pierwszy ukochał nas.



  



  

Stoję dziś, 
moje serce ręce tak wyciąga,

w podziwie dla tego, 
który wszystko dał.

Stoję dziś, moją duszę, Panie, 
Tobie składam.

Ja chcę być jak Ty.



  



  

Śpiewajmy Panu,
na wieki Jego chwała trwa.

Śpiewajmy Panu, 
z radością klaszczmy w dłonie. 

(klask, klask)
Śpiewajmy Panu, 

bo On jest żywy pośród nas.
Śpiewajmy Panu:  Alleluja!



  



  

Święte imię Jezus,
Święte imię Jezus,

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.



  



  

Święty, Święty, Święty, Święty, 
Święty Pan.

Święty, Święty, Święty,Święty 
Bóg i Król!

/2x

Otwieram serce me,
Podnoszę ręce swe,

Królu wejdź i rozgość się.
/2x



  



  

Tacy sami jak my,
zakochani jak ty.
Pełni życia i sił 

wierni Bogu do końca.



  

1. Nie ważne ile masz lat ważne byś 
Bożą miał w sercu radość.

Jak przed laty pięciu z nich, 
młodych tak,

którzy umieli pięknie żyć.
Każdy z nich wierzył, że 

dobrze jest żyć
tak, jak uczył Bosko

Dziś zatrzymaj chwile te
może Ty błogosławionym będziesz.



  

Tacy sami jak my,
zakochani jak ty.
Pełni życia i sił 

wierni Bogu do końca.



  

2. Nie ważne ile masz lat ważne byś 
uczciwie drogą kroczył swą.
Jak przed laty pięciu z nich

wiernych tak,
co w przyjaźni trwali.
Każdy z nich wierzył, 

że warto jest 
być blisko łaski Bożej.

Dziś zatrzymaj chwile te właśnie Ty, 
błogosławionym będziesz.



  

Tacy sami jak my,
zakochani jak ty.
Pełni życia i sił 

wierni Bogu do końca.



  



  

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.     
/x2



  

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.



  

Zabierzesz mnie 
na drugi brzeg,

za Tobą będę do nieba biegł.     
/x2



  

Mijają godziny, mija czas,
Szukam Cię na niebie 

pośród gwiazd.
Nie wiem czy Cię poznam, 

ale wiem, że na pewno 
Ty rozpoznasz mnie!



  

Zabierzesz mnie 
na drugi brzeg,

za Tobą będę do nieba biegł.     
/x2



  



  

Tak mnie skrusz,
Tak mnie złam,

Tak mnie wypal Panie,
Byś został tylko Ty,
Byś został tylko Ty,

naprawdę Ty.



  



  

Tam gdzie słońce budzi się    
I tam gdzie zapada w sen.

Składajmy naszemu 
Bogu cześć.

Niech Cie wielbi nasz świat.
Wielbi Imię Twe.

Niech Cie wielbi nasz świat.  
Oczekując chwały Twej.



  



  

Taki duży, taki mały
może świętym być,

Taki gruby, taki chudy
może świętym być

Taki ja i taki ty
może świętym być,

Taki ja i taki ty
może świętym być.



  

1. Święty kocha Boga,
życia mu nie szkoda.

Kocha bliźniego
jak siebie samego.
Święty kocha Boga,
życia mu nie szkoda.

Kocha bliźniego
jak siebie samego.



  

Taki duży, taki mały
może świętym być,

Taki gruby, taki chudy
może świętym być

Taki ja i taki ty
może świętym być,

Taki ja i taki ty
może świętym być.



  

2. Kto się nawróci 
ten się nie smuci,

Każdy święty 
chodzi uśmiechnięty.

Tylko nawrócona 
jest zadowolona.

Każda święta 
chodzi uśmiechnięta.



  

Taki duży, taki mały
może świętym być,

Taki gruby, taki chudy
może świętym być

Taki ja i taki ty
może świętym być,

Taki ja i taki ty
może świętym być.



  

3. Nic nie potrzebuje 
zawsze się raduje,
bo święta załoga 
kocha tylko Boga.
Nic nie potrzebuje 
zawsze się raduje,
bo święta załoga 
kocha tylko Boga.



  

Taki duży, taki mały
może świętym być,

Taki gruby, taki chudy
może świętym być

Taki ja i taki ty
może świętym być,

Taki ja i taki ty
może świętym być.



  

4. Gdzie można dzisiaj 
Świętych zobaczyć

są między nami 
w szkole i w pracy.

Gdzie można dzisiaj 
Świętych zobaczyć

są między nami 
w szkole i w pracy.



  

Taki duży, taki mały
może świętym być,

Taki gruby, taki chudy
może świętym być

Taki ja i taki ty
może świętym być,

Taki ja i taki ty
może świętym być.



  



  

To On, nasz Pan i Król 
odziany w majestat Swój, 

Ziemio, raduj się /x2.
Okrywa światłość Go, 
ucieka ciemność i zło 

i drży na Jego głos, /x2
Jak wielki jest Bóg,(wysławiaj Go) 

wielki jest Bóg, (świat ujrzy to), 
jak wielki jest nasz Bóg!



  

On czas w swej dłoni ma, 
od wieków na wieki trwa, 

początkiem, końcem On, /x2
Jedyny w Trójcy Bóg, 

Ojciec, Syn i Duch, 
Barankiem jest i lwem, /x2

Jak wielki jest Bóg, (wysławiaj Go), 
wielki jest Bóg, (świat ujrzy to), 

jak wielki jest nasz Bóg!



  

Na wieki godzien jest 
przyjąć chwałę, moc i cześć, 

ogłaszać chcę 
jak wielki jest Bóg.

/x2
Jak wielki jest Bóg, 

(wysławiaj Go), 
wielki jest Bóg, 
(świat ujrzy to), 

jak wielki jest nasz Bóg!



  



  

Ty światłość dnia 
wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok abym mógł.

Widzieć twą twarz 
i spojrzenie miłości ,

w 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 ziemie 

by stać się człowiekiem,
by rajem stał się mój dom .



  

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



  

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
I niczym nie odpłacę się , 

za miłość twą i za twój krzyż. 4x



  



  

Uroczysty dzień Komunii,
jest największą mą radością,

Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą. /2x



  

Z Tobą pragne się spotykać,
to dziecięce me pragnienie.

Na Twe przyjście będę czekał,
nie opuszczę Ciebie, nie.

Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę.

Przecież wiem, że to w komunii
tu zbawienia znajdę sens.



  

Uroczysty dzień Komunii,
jest największą mą radością,

Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą. /2x



  



  

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.



  



  

Uwielbia Ciebie, Panie ziemia
Szachownicą pól.

Uwielbia Ciebie Panie cały świat
Tęczą kolorów, szumem borów,

Krajobrazem gór
Jesiennym listkiem 
co na ziemię spadł.

Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz. 



  

2. Ku twojej chwale biegnie stale
nieustanny czas,

I nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony, niezmierzony,

pozostaje świat.
Całą potęgą sławi Imię Twoje.

Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz. 



  

3. Szepty sumienia, czas istnienia,
każdy nowy dzień.

Tęsknota, by dogonić 
szczęścia bieg.

Słowa zbyt małe wobec całej 
pełni serca drżeń.

Na wieki sławię Panie Imię Twe.

Pochwalony bądź Panie nasz,
Uwielbiony bądź Ojcze nasz. 



  



  

W imię Ojac i Syna
i Ducha Świętego.

To najprostrzy sposób,
By modlić się do Niego.
Do Boga, który z nieba

Uśmiecha do nas się
I wszystkie swoje dzieci

Kochać bardzo chce!



  



  

W moim sercu mieszka Bóg,
A Jego flagą radość jest. /x2

A Jego flagą radość jest.
Podniosę flagę wysoko, wysoko.
Podniosę flagę wysoko, wysoko.
Niech pozna, pozna cały świat.

Niech wszyscy ludzie 
zobaczą, zobaczą. /x2

Niech pozna, pozna cały świat. 



  



  

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,

aby odkupić nas od win.



  

3. Ty, Panie Miłością jesteś,
Ty, Panie kochasz nas

i proszę ciebie by tak było
wciąż przez wiele lat.



  



  

Wspaniały Dawco miłości,
Składamy na Twoim stole,

wszystko co mamy,
wszystko co mamy,

choć i tak to od wieków 
jest Twoje.



  



  

Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie.

Wśród okrzyków i radości,
wysławiajcie Go! /x2

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas.
Jesteśmy Jego ludem,

Jesteśmy Jego własnością.



  

Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie.

Wśród okrzyków i radości,
wysławiajcie Go!

2. W Jego bramy wstępujcie 
z dziękczynieniem.

Wśród hymnów 
w Jego przedsionki.

Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś.



  

Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie.

Wśród okrzyków i radości,
wysławiajcie Go!

3. Albowiem dobry jest Pan.
Łaskawość Jego na wieki.
Albowiem dobry jest Pan.

Jego wierność przez pokolenia.



  



  

Wszyscy ludzie 
klaszczą w dłonie,

cała ziemia śpiewa, śpiewa.
Wielka radośc na Syjonie 

Król zstępuje z nieba, z nieba.
Nadejdzie dzień /x2

Zobaczy go każdy z nas
Nadejdzie dzień /x2

Uwielbi Go cały świat.



  



  

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!



  

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią! /x2

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!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią! /x2



  



  

Zobaczcie jak wielką miłością 
obdarzył nas Ojciec. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja
2. On nazwał nas swymi dziećmi i 

rzeczywiście nimi jesteśmy.
Śpiewajmy  ….

3. Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni.

Śpiewajmy  ….



  

4. Będziemy widzieć Pana 
takiego, jakim jest. 

Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, 
podobnie, jak On, jest święty.

Śpiewajmy  ….



  



  

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc

Nie umrę, nie, lecz będę żyć.
Bóg okazał swą moc

Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  

1. Dzięki składajmy Mu, 
bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan,
a noc jest pełna blasku.

Chcę dziękować Mu 
i chcę Go dziś błogosławić.

Jezus mój Pan i Bóg, 
On przyszedł, aby nas zbawić!



  

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc

Nie umrę, nie, lecz będę żyć.
Bóg okazał swą moc

Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  

2. 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!



  

Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!



  



  

Zmartwychwstał
Jezus, nasz Pan, /x4

On żyje, (On żyje)
On żyje, (On żyje)
Zmartwychwstał
Jezus, nasz Pan.



  



  

Zostawili wszystko 
nie patrząc na siebie.
To nie dieta to post 
o wodzie i chlebie.

Kto patrzy na nich z boku, 
może być w lekkim szoku.
To niepojęte dla świata 
życie Bożego wariata.

Poszli w ciemno za światłem, 
chociaż nie było to łatwe.



  

2. Ostatni grosz ubogiej wdowy,
Cały majątek wrzuciła 

do skarbony.
Kto patrzy na nich z boku, 
może być w lekkim szoku.
To niepojęte dla świata 
życie Bożego wariata.

Poszli w ciemno za światłem, 
chociaż nie było to łatwe.



  

3. To nieustanna modlitwa,
Torpeda światła 

duchowa amunicja.
Kto patrzy na nich z boku, 
może być w lekkim szoku.
To niepojęte dla świata 
życie Bożego wariata.

Poszli w ciemno za światłem, 
chociaż nie było to łatwe.



  



  

Zrzuć ciężary na Jezusa, 
On kocha Cię!  /x2

Wyżej  /x7 
Jezus coraz wyżej!/2x

Niżej  /x7, 
szatan coraz niżej!/2x
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