
  

Blisko, blisko, blisko 
jesteś, Panie mój,

Blisko tak, że czuję 
tchnienie Twe.

I przychodzisz do mnie, 
już dotykasz mnie,
Łaską przebaczenia
karmisz moją duszę.



  



  

Gdy adwentowy 
wieczór nadchodzi

z oddali słychać krok,
para wędrowców
do nas przychodzi

poprzez zimowy zmrok.
Od drzwi, do drzwi stuka, puka

i schronienia u nas szuka.
Czy wiesz, kto przyszedł tu,
otwórz, otwórz, otwórz Mu!



  

2. Święta Panienko,
stojąca w progu

w chłodny wieczorny czas,
przychodzisz tu, 

betlejemską drogą
i pytasz: "Przyjmiesz nas?"

Od drzwi, do drzwi stuka, puka
i schronienia u nas szuka.

Czy wiesz, kto przyszedł tu,
otwórz, otwórz, otwórz Mu!



  

3. Proszę, zamieszkaj
u mnie od zaraz,

otwieram domu drzwi,
o wszystko pilnie już się postaram,

aby usłużyć Ci.
Od drzwi, do drzwi stuka, puka

i schronienia u nas szuka.
Czy wiesz, kto przyszedł tu,
otwórz, otwórz, otwórz Mu!



  

4. U mnie jest jeszcze
biednie i skromnie,

Ty serce moje znasz,
ale przyjdź z Twoim

Dzieciątkiem do mnie,
to przecież Pan jest nasz.

Od drzwi, do drzwi stuka, puka
i schronienia u nas szuka.

Czy wiesz, kto przyszedł tu,
otwórz, otwórz, otwórz Mu!



  



  

Oto idzie mój Bóg,
Oto idzie mój Król,
Oto Zbawiciel mój,
A imię Jego Jezus.

(x2)
Tęsknie za Tobą Panie.

Wiem że przyjdziesz niebawem.
Z głębi serca dziś wołam

Maranatha.



  



  

Przyjdź Jezu, przyjdź
Czekamy dziś, do naszych serc 

do naszych dni   (x2)
Niech spłynie Twoja łaska

i niech wypełni mnie
Bo nadszedł czas by cały świat

poznał Cię!
Tyś Królem jest /x2
Wołamy przyjdź /x2



  



  

Tuż tuż tuż tuż 
Jezus jest tuż tuż!

1. Muszę się nawrócić,
więcej się nie smucić.
Pogodzić się z kolegą,

uśmiechnąć się do niego.
Bo…

Tuż tuż tuż tuż 
Jezus jest tuż tuż!



  

2. Odrzucę co nieświęte,
serce swe napełnię.

Na nowo się otworzę,
miejsce Bogu zrobię. 

Bo…
Tuż tuż tuż tuż 

Jezus jest tuż tuż!



  

3. Muszę się nawrócić,
serce swe przewrócić.

Na głowie swojej stanąć
by dostać się do niego. 

Bo…
Tuż tuż tuż tuż 

Jezus jest tuż tuż!



  

 4. Światłość twoja we mnie
niech znowu zajaśnieje.

Zerwę z grzechem wiernie
nawrócę się to pewne. 

Bo…
Tuż tuż tuż tuż 

Jezus jest tuż tuż!



  



  

Świat na Ciebie czeka Panie,
jak na sen zmęczony dzień,
tak jak miłość na spotkanie,
jak na deszcze kwiatów cień.

To jest nasze radosne czekanie
choć fioletem zasnute są dni.

Teraz Gabriel, Nazaret i Maria,
a w Betlejem ta noc jeszcze śpi.



  

Świat na Ciebie czeka Panie,
jak na sen zmęczony dzień,
tak jak miłość na spotkanie,
jak na deszcze kwiatów cień.

2. Oto idzie silniejszy ode mnie,
że sandałów nie godnym

Mu nieść.
I w te dni co nam płyną po kropli,

wleje życia nowego treść.



  

Świat na Ciebie czeka Panie,
jak na sen zmęczony dzień,
tak jak miłość na spotkanie,
jak na deszcze kwiatów cień.

3. Z tą nadzieją czekamy 
Na Ciebie, Miłość, pokój 

i radość nam dasz.
Twego przyjścia o Jezu pragniemy,

Dziś wołamy - „Marana Tha”.



  



  

Ma czternaście lat, 
Bogu mówi tak, mówi tak.

Ma urodzić Go, na Anioła znak, 
nie wie jak.

Nie potrzeba słów, 
wszystko sprawi Duch, 

Święty Duch.
Ma czternaście lat, 

Bogu mówi tak, mówi tak.



  

To jest zwiastowanie
halo, halo.

To się dzisiaj stanie
halo, halo.

Nie potrzeba słów,
wszystko sprawi Duch,

Święty Duch.
Nie potrzeba słów, wszystko 

sprawi Duch, Święty Duch
Święty Duch.



  

Józef o tym wie, widział to 
we śnie, jak we śnie.

Wstaje nowy dzień,
Pan Bóg rodzi się, rodzi się.



  

To jest zwiastowanie
halo, halo.

To się dzisiaj stanie
halo, halo.

Nie potrzeba słów,
wszystko sprawi Duch,

Święty Duch.
Nie potrzeba słów, wszystko 

sprawi Duch, Święty Duch
Święty Duch.



  



  

 Ma ma ma Maryjo 
- jesteś tą jedyną.
Ma ma ma Maryjo
- jedyną Królową.

Serce moje niech - bije dla Ciebie!
Oczy moje niech – patrzą na Ciebie!

Ręce moje niech 
                      – klaszczą dla Ciebie!

Nogi moje niech 
                        – chodzą dla Ciebie!
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