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1. Oto jest dzień 
 
Oto jest dzień, oto jest dzień, 
który dał nam Pan, który dał nam Pan!  
Weselmy się, weselmy się 
i radujmy się w nim! /x2 
 
2. 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 moją jest. 
 
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. 
 
3. Przyjdź z pokłonem 
 
Przyjdź z pokłonem, Ludu Boży, 
Przyjdź ze śpiewem, Ludu Święty, 
Sław Jezusa, swego Zbawcę, 
Wspaniałego Króla Chwały. 
 
4. Jeden jest tylko Pan 
 
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!  /x2 
 
5. Przepraszam Cię Boże 
 
Przepraszam Cię Boże 
skrzywdzony w człowieku. 
Przepraszam dziś wszystkich was. 
Żałuję za wszystko, to moja wina jest. 
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6. Idzie mój Pan 
 
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. 
 
7. Gdy schodzimy się 
 
Gdy schodzimy się, 
Niech Święty Duch w nas działa 
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. 
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte 
Błogosławisz boś obiecał to. 
Błogosławisz mocą Swą. 
 
8. Przyjacielu chcę być z tobą 
 
Przyjacielu chcę zostać z tobą   
Prze Tobie chcę być  
I nie trzeba byś mówił coś  
Wystarczy byś był. /x2  
 
Bo nie ma większej miłości niż ta,                        
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć... /2x 
Bo nie ma większej miłości. 
 
Chcę być z tobą, gdy jest mi dobrze   
i kiedy mi źle  
Przyjacielu otwieram przed  
Tobą serce swe. /x2  
 
9. Duchu Święty przyjdź 
 
Duchu Święty przyjdź.    /x4               
 
Niech wiara zagości,                       
Niech nadzieja zagości,                   
Niech miłość zagości w nas. /2x     
Duchu Święty przyjdź.                    
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10. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę 
 
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę,     
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.   
 
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,   
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.            
Chwała cześć. (chwalmy Go!) /2x                  
 
Bóg przebywa w chwale swego ludu, 
On pragnie, aby wzywać Jego imię. 
Więc otwórz serce swe... 
 
  
11. Dziś stoimy tu u Twych stóp 
 
Dziś stoimy tu u Twych stóp,                   
To Twój Duch jednoczy serca w nas,       
Życie nasze to Twój dar,                           
A Ty nasz Bóg nas kochasz.                     
Płonie w nas nadziei Twej żar, 
Światłem naszych słów i marzeń jest, 
Uczysz ciągle nas jak żyć, jak trwać, 
Jak Ty świat kochać. 
 
Pośród krętych w życiu dróg idziesz z nami,    
To Twój obłok wciąż wiedzie nas,                   
Połączeni Tobą, jak Twe ramiona                   
Przygarniemy dziś cały świat.                         
Jeśli sił zabraknie nam Ty, jak Ojciec,           
Zagubionym znów radość dasz.                      
Zwiastujemy więc dziś Twój pokój, miłość,    
Świat spragniony jest Twoich słów.               
 
Przyozdabiasz nas w prawdy blask, 
Karmisz słońcem, ciepłem oczu Twych, 
Walczysz, nie ustajesz w nas, jak błysk, 
By świat mógł kochać. 
Przyjacielem wiernym jesteś nam, 
Nie chcesz widzieć wciąż ludzkości wad, 
Ktoś daleko jest, lecz Ty, nasz Bóg, 
Już wiesz i kochasz.  
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12. 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.                 
 
13. Niech nas ogarnia Łaska Panie Twa 
 
Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa.              
Duch Twój Święty, niech dotknie nas.           
 
14. Spocznij na nas Duchu Pana 
 
Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,              
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i wiary.              
 
15. Duchu Święty przyjdź 
 
Duchu Święty przyjdź          
dzisiaj na mnie zstąp. /2x     
Panie, ześlij deszcz,              
nasyć duszę mą,                   
Panie, oczyść mnie,               
odnów łaską swą.                  
 
16. Duchu Święty, wołam: „Przyjdź!” 
 
Duchu Święty, wołam: „Przyjdź!”,     
bądź jak ogień duszy mej,                    
bądź jak ogień w ciele mym,               
rozpal mnie.                                         
 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,    
miłosierdzie Jego wielkie jest,              
okazuje dobroć swoją dziś,                  
dla tych, którzy chcą miłować Go.      
 
17. Dotknij Panie 
 
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał - abym przejrzał,        
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – uwielbieniem,       
Dotknij Panie mego serca i oczyść je,                                           
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.        
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18. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię 
 
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, temu który pierwszy umiłował mnie     
Jezus, tylko Jezus Panem jest                                      
 
19. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę 
 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię.           
Przyjdź w Swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.                
 
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jako ślepemu wzrok.  
Przyjdź jako moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.  
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni mocą Swą do naszych dusz.  
O, niech Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.  
 
20. Duchu Święty wypełnij tę świątynię - moje ciało 
 
Duchu Święty wypełnij tę świątynię - moje ciało,             
mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.                                
 
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie,               
Przygarnąłeś mnie w miłości swojej,            
Zostałem nabyty drogocenną krwią, 
Nie chcę już należeć do siebie samego. 
 
Ciało moje jest świątynią Twoją, 
Składam w moim sercu małe ofiary, 
Chcę czynić tylko to co jest Tobie miłe, 
I każdym oddechem wielbić Ciebie. 
 
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą, 
Wśród narodów będę chwalił Ciebie, 
Poza Tobą nie ma dla mnie dobra, 
Tobie powierzam moje życie. 
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21. Ruah 
 
Ruah, Ruah, Ruah.                                                             
Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego.    
 
22. Przybądź Duchu Święty – Hymn do Ducha Świętego 
  

1. Przybądź Duchu Święty,                
Spuść z niebiosów wzięty                 
Światła Twego strumień.                  
Przyjdź Ojcze ubogich,                      

Dawco darów mnogich.                   
Przyjdź Światłości sumień.                
 
2. O najmilszy z gości,  
Słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie!  
W pracy Tyś ochłodą,  
W skwarze żywą wodą.  
W płaczu utulenie.  
 
3. Światłości najświętsza,  
Serc wierzących wnętrza,  
Poddaj Twej potędze!  
Bez Twojego tchnienia  
Cóż jest wśród stworzenia?  
Jeno cierń i nędze!  
 
4. Obmyj co nieświęte,  
Oschłym wlej zachętę,  
Ulecz serca ranę!  
Nagnij co jest harde,  
Rozgrzej serca twarde.  
Prowadź zabłąkane.  
 
5. Daj Twoim wierzącym,  
W Tobie ufającym  
Siedmiorakie dary!  
Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec zwycięstwa,  
Daj szczęście bez miary! 
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23. Duchu Święty Boże przyjdź 
 
Duchu Święty Boże przyjdź              
Przyjdź Duchu Światło                     
Duchu Ogniu przyjdź                       
Przyjdź i rozpal nas.   
 
24. Duchu Święty, Stworzycielu 
 
Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę,                
Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca.                              
Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy by widziały,     
Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło.                        
Duchu Święty, Ożywicielu – przyjdź.                                           
 
25. Jesteś królem 
  
Jesteś królem, 
jesteś królem 
Królem jest Bóg /x2 
       
Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Pana, 
wielbiąc Go  /x2 
 
26. Nie bój się, wypłyń na głębię 
 
Nie bój się, wypłyń na głębię, 
Jest przy Tobie Chrystus. 
 
27. Panie Twój tron 
 
Panie, Twój tron wznosi się 
Nad wszystkie ziemie świata, 
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.  /x2 

 
Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, 
Wywyższamy Cię, Boże nasz. /x2 
 
Chcę Cię wywyższać, Panie mój 
I błogosławić Twe imię, 
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój.         
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28. Niech będzie chwała 
 
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie, 
Chwała i cześć Jezusowi. 
Chwała, niech będzie chwała, 
Tak, Jemu chwała i cześć. 
 
 
29. Jezus o poranku 
 
Jezus, Jezus, Jezus o poranku, 
Jezus i w południe, 
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok. 
 
Kochaj Go, kochaj Go, 
kochaj o poranku, … 
 
Wielbij Go, Wielbij Go, 
wielbij o poranku, … 

 
Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu, 
śpiewaj o poranku, … 
 
Wędruj z Nim, wędruj z Nim, 
wędruj o poranku, … 
 
30. Wielbić Imię Pana dziś chcę 
 
Wielbić Imię Pana dziś chcę, 
Wielbić Imię Pana dziś chcę, 
Wielbić Imię Pana dziś chcę. 
To mój Bóg. 
 
Imię Pana jest twierdzą, 
warowną twierdzą. 
Skałą zbawienia, schronieniem mym. 
 
31. Pan jest pasterzem moim (Psalm 24) 
 

Pan jest pasterzem moim,  
Niczego mi nie braknie.  
Na niwach zielonych pasie mnie.  
Nad wody spokojne prowadzi mnie.  
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32. Jezus Chrystus moim Panem jest 
 
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.         
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja.  /2x     
 
33. Uwielbiam Imię Twoje, Panie 
 
Uwielbiam Imię Twoje, Panie.              
Wywyższam Cię i daję Ci cześć            
W przedsionku chwały Twej staję          
Z radością śpiewam Ci pieśń.             
               
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.             
 
34. Alleluja (Psalm 148) 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. /x2    
             
Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,         
na wysokościach cześć niech oddadzą, 
wielbijcie Pana Duchy Niebieskie, 
wielbijcie Pana Jego Zastępy.                                      
 

Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,  
gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,  
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,  
wody podniebne, wielbijcie Pana. 
 
Niech wszyscy wielbią Imię Pana, 
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,  
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,  
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!  
 
On daje siłę swemu ludowi, 
z prochu podnosi swoich przyjaciół, 
jest Bogiem bliskim dla Izraela, 
swoich wybranych On sam umacnia.  
 
Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, 
Jego Synowi, który jest Panem, 
Duchowi, który w nas zamieszkuje, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen!  
 



11 

 

35. Pan blisko jest 
 
Pan blisko jest, oczekuj Go.                            
Pan blisko jest, w Nim serca moc.                  
 
36. Nie umiem dziękować Ci Panie 
 
Nie umiem dziękować Ci, Panie, 
Bo małe są moje słowa, 
Zechciej przyjąć moje milczenie   
I naucz mnie życiem dziękować.  /x2 
 
37. Uwielbiajcie Pana 
 
Uwielbiajcie Pana                            
Ludzkich serc bijące dzwony.          
Padnij na kolana                                
przed Nim ludu utrudzony                 
 
On osuszy Twoje łzy                          
On ratunkiem będzie Ci                     
U Jego stóp padnie wróg                    
bo On Bóg niezwyciężony.                
 
Niepojęty w swej mądrości                
Święty, Święty Bóg miłości,              
Śpiewaj Panu ziemio                          
Chwalcie wszystkie świata strony.     
 
38. Tobie chór aniołów 
 
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:                 
Chwała Barankowi!  /x2                                         
 
Alleluja! (Alleluja!)            
Alleluja! (Alleluja!)            
Alleluja! (Alleluja!)            
Chwała i cześć! /x2      
 
Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę 
Z serca niech popłynie pieśń  /x2                                               
 
Alleluja! (Alleluja!)   /x3             
Niech płynie pieśń! /x2      
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39. Panie, nasz Panie (Psalm8) 
 
O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię                
I ponad niebiosa majestat Twój. /2x                          
 
1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz?              
Kim Syn Człowieczy, że wciąż jesteś z Nim?             
Obdarowałeś Go czcią swą i chwałą,                           
Boskim swym życiem dzielisz się z Nim.                    
 
2. Dałeś Mu władzę nad dziełami rąk swoich  
Wszystko złożyłeś pod Jego stopy:  
Owce i bydło i dzikie zwierzęta,  
Wszystko co płynie szlakami mórz.  
 
Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,                    
usta niemowląt śpiewają Ci. /2x                
 
 
40. Alleluja, amen, alleluja 
 
Alleluja, Alleluja,                        
Amen Amen, Alleluja!                  
 
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest            
Pokłońmy się przed Nim - On...                                         
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem                   
Amen Amen, Alleluja!                                                        
 
Radujmy się bracia - On... 
Radujmy się siostry - On... 
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem 
Amen Amen, Alleluja! 
 
Posyła nam Ducha - On... 
Posyła nam Ducha - On... 
Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem 

Amen Amen, Alleluja! 
 
Chrystus do nas powróci - On... 
Chrystus do nas powróci - On... 
On do nas powróci - On naszym Panem 
Amen Amen, Alleluja! 
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41. Alleluja, wznoś pod niebo głos 
 
Alleluja, wznoś 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.                             
 
42. Chwalcie Pana Niebios 
 
Chwalcie Pana Niebios              
Chwalcie Go na cytrze 
Chwalcie Króla świata               
Bo On Bogiem jest                       
 
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! 
 
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! 
 
Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio 
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia 
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko 
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja! 
 
43. Będę śpiewał Tobie 
 
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!     
Ty, Panie jesteś mą nadzieją,     
Tobie ufam i bać się nie będę.  
 
44. Czy wy wiecie 
 
Czy wy wiecie że jesteście świątynią, 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 
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Pełni mocy wdzięczności i chwały, 
Pełni mocy wdzięczności i chwały, 
Pełni mocy wdzięczności i chwały, 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 
 
Czy wy wiecie, że jesteście kościołem... 
Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą... 
Czy wy wiecie, że jesteście rodziną... 
 
45. Chciałbym Ci, Boże 
 
Chciałbym Ci, Boże, wyśpiewać pieśń     
Pieśń z samych złotych nut.                       
Ale wiesz, że ja nie mam złotych farb      
Przyjm więc ode mnie tych kilka słów.    
 
Za świat wspaniały, 
Za życia sens, 
Za to, że jesteś i kochasz mnie 
Więcej, wciąż więcej tak z dnia na dzień. 
O Alleluja! O Alleluja! Alleluja! 
Więcej, wciąż więcej tak z dnia na dzień. 
 
Chciałbym Ci, Panie, wyśpiewać pieśń 
Pieśń z samych złotych nut. 
Ale wiesz, że ja nie mam złotych farb 

Przyjm więc ode mnie tych kilka słów. 
 
Za mych przyjaciół, 
Wszystkich co także kochają mnie, 
Oraz za pokój co we mnie trwa. 
Boże jak wielka jest miłość Twa! 
O Alleluja! O Alleluja! Alleluja! 
Boże jak wielka jest miłość Twa! 
 
46. Ofiaruję Tobie, Panie mój 
 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me,  
cały jestem Twój, aż na wieki.  
Oto moje serce, przecież wiesz,  
Tyś miłością mą jedyną jest 
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47. Tak mnie skrusz 
 
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,                     
Tak mnie wypal Panie,                                   
Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty        
Jedynie Ty.       
                                       
48. Wspaniały Dawco Miłości 
 
Wspaniały Dawco Miłości 
Składamy na Twoim stole,   
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,   
Choć i tak to od wieków jest Twoje.   
 
Recytacja: 
Składamy na Twoim stole 
wszystkie dni radosne: 
Trudy, pracę, wszystko, co minęło, 
wszystko, co przyjdzie. 
I czekanie nasze, i miłość naszą, 
Która w Twej bezkresnej 
miłości ma źródło. 
 
49. Oto stoję u drzwi i kołaczę 
 
Oto stoję u drzwi i kołaczę.        
Oto stoję u drzwi i kołaczę.          
Jeśli kto posłyszy mój głos           
I drzwi otworzy,                            
Wejdę do niego                            
I będę z nim wieczerzał                
A on ze mną.                        
         
50. Niechaj z nami będzie Pan 
 
Niechaj z nami będzie Pan, alleluja! 
Niech obroną będzie nam, alleluja! 
 
Jego Słowo zawsze trwa, alleluja! 
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja! 
 
Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja! 
Braciom je radośnie nieść, alleluja! 
 
Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja! 
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja! 
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Źródło życia, Panie nasz, alleluja! 
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja! 
 
Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja! 
W Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja! 
 
51. A, a, a, Adoramus Te Domine! 
 
A, a, a, Adoramus Te Domine!              
(Adorujemy Ciebie Panie) 
 
52. Wy jesteście na ziemi 
 
Wy jesteście na ziemi światłem mym, 
Wy jesteście na ziemi światłem mym. 
 
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was 
I chwalili Ojca, który w niebie jest.  /x2 
 
My jesteśmy na ziemi światłem Twym, 
My jesteśmy na ziemi światłem Twym. 
 
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas 
I chwalili Ojca, który w niebie jest.  /x2 
 
53. Nie ścigaj się z miłością 
 
Nie ścigaj się z miłością - zaufaj jej                    
Niech będzie twoim gościem, ty posuń się          
A ona gdy urośnie - usunie lęk                             
Do siostry świętości zaprosi Cię                          
 
Nie lękajcie się /x3                                                    
Bóg jest miłością /x2                                           
Bóg jest miłością         
 
54. 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,  
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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.  
 
55. Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał 
 
Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć chciał,             
W modlitwie mojej radość brzmi.                                 
 
Jestem pewien, że ten sam, co rozpoczął w nas swe dzieło,      
Przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana.                           
Ta miłość którą Pan chciał napełnić nasze serca, 
Jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym.  
 
Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać, 
Byśmy czystym sercem mogli czekać Pana. 
Niech Jezus da wam wzrost i napełni wszelkim dobrem, 
By modlitwa wasza była miła Bogu. 
 
56. Dotknął mnie dziś Pan 
 
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.            
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. 
Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą. /x2 
(Grażyna Pawlas) 
 
57. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi 
 
Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi               
prosi, byś był Światłem.                            
Byś na drodze do Królestwa                     
wzmacniał serca swoim Ciałem:              
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.                                  
 
Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą  
i czynisz trudną drogę tak bezpieczną. 
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,  
ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. 
 
 
Twoja Krew niechaj jest napojem mocy  
i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.  
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,  
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 
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Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,  
bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. 
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej Miłości,  
z Twego serca płynie nowe przebaczenie. 
 
58. Dzielmy się wiarą jak chlebem 
 
Dzielmy się wiarą jak chlebem,                  
Dajmy świadectwo nadziei.                        
Bóg ofiarował nam siebie                          
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić           
 
Chleba tego nie zabraknie,                         
Rozmnoży się podczas łamania.                
Potrzeba tylko rąk naszych                        
I gotowości dawania.                                 
 
Nikt nie zapala lampy, 
By potem ją schować pod korcem. 
Skoro nas Bóg światłem natchnął, 
Trzeba z tym światłem iść w drogę. 
 
Odrzućmy zwątpienie i trwogę 
I choć świat się śmieje z proroków 
Musimy walczyć odważnie 
W służbie ludziom i Bogu. 
 
59. Nie bój się, nie lękaj się 
 
Nie bój się, nie lękaj się                                      
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.          
 
Zostań tu i ze mną się módl,  
Razem czuwajmy, razem czuwajmy. 

 

 

60. To mój Pan wiele mi uczynił 
 

To mój Pan wiele mi uczynił                
On moim Bogiem                                 
To mój Pan wiele mi uczynił                
On mnie uzdrowił                               
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61. Nie lękaj się (Pustynia) 
 
Będziesz szedł jałową pustynią,                        
Lecz nie umrzesz z pragnienia.                         
Będziesz szedł daleko i bezpiecznie,                 
Choć nie będziesz drogi znał.                            
Będziesz mówił słowa do obcych ci ludzi;        
I zrozumieją cię.                                                 
Ujrzysz Bożą twarz i będziesz żył.                     
 
Nie lękaj się,                                                      
Ja jestem zawsze z tobą.                                     
Pójdź za mną, pójdź, ja dam odpocząć ci.          
 
Choćbyś szedł przez wzburzone morze, 
Nie utoniesz wśród jego fal. 
Choćbyś szedł wśród płomieni ognistych, 
Nie wyrządzą ci one zła. 
Choćbyś stanął przed piekła potęgą i śmierć 
Cały czas za tobą szła, 
Wiedz, że zawsze jestem w drodze tej. 
 
Szczęśliwi ubodzy w duchu, 
Bo Królestwo wasze jest. 
Szczęśliwi płaczący nad losem swym, 
Bo cieszyć będziecie się. 
I gdy ludzie nienawidzić będą was, 
Weselcie wszyscy się, 
Bo żyję, żyję wśród was. 
 
62. Ubi caritas 
 
Ubi caritas et amor,                   
ubi caritas Deus ibi est.         
(Tam gdzie miłość jest i dobroć  
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg) 
 
63. Niczym się nie trap 

Niczym się nie trap, porzuć zmartwienia,           
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi                               

Niczym się nie trap, porzuć zmartwienia,           
Bóg miłością jest.          
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64. Ad majorem Dei gloriam  

Ad maiorem Dei gloriam - ad maiorem Dei gloriam              
Ad maiorem Dei - ad maiorem Dei                                         
Ad maiorem Dei gloriam                                                         
Ad maiorem Dei - ad maiorem Dei                                         
Ad maiorem Dei gloriam.       

65. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy 
 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy                              
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.           
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.                             
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.    
 
66. Magnificat 
 
Magnificat, magnificat,                       
Magnificat anima mea Dominum  
Magnificat, magnificat  
Magnificat anima mea  
(Wielbi dusza moja Pana). 
 
67. Misericordias Domini 
 
Misericordias Domini                                        
In aeternum cantabo.                                         
Twe miłosierdzie Panie mój, po wiek wieków sławić chcę. 
 
68. Pan jest mocą swojego ludu 
 
Pan jest mocą swojego ludu,                    
Pieśnią moją jest Pan                               
Moja tarcza i moja siła,                            
On jest mym Bogiem, nie jestem sam     
W nim moja siła, nie jestem sam. 
 
69. Wielbić Pana chcę 
 
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.               
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.               

Z Tobą ciemność 
 
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie,       
A noc tak jak dzień zajaśnieje.            
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70. Abba Ojcze 
 
Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie, 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze!   /x4 
 
Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie, 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie. 
 
71. Bóg jest miłością 
 
Bóg jest miłością zbawieniem duszy, 
I kocha bardzo mnie, dziecię swe. 
 
Więc śpiewaj duszo ma: 
Bóg jest miłością, 
Bóg jest miłością, miłuje mnie. /x2 
 
Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, 
Aby do nieba wprowadził mnie. 
 
72. Pan kiedyś stanął nad brzegiem (Barka) 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem.  
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,  
By łowić serca słów Bożych prawdą.  
 
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.  /x2 
 
Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą i czyste serce.  
 
73. Bo jak śmierć potężna jest miłość 
 
Bo jak śmierć potężna jest miłość 
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol 
Żar jej to żar ognia, płomień Pański 
 
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości 
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki 
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74. Króluj nam Chryste 
 

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, 
To nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie 
I świecić jak słońce jasno. 
 
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze, 
Do walki z grzechem swej duszy. 
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, 
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. 
 
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, 
Podnosząc w górę swe czoła. 
Przed nami życie rozkwita w wiośnie, 
Odważnie, bo Jezus woła. 
 
75. 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 rozświetlasz drogę, 
która prosto wiedzie nas. 
Tam, gdzie źródło Twej miłości, 
gdzie radośnie płynie czas. 
Łamdarej, łamda o!  /x2 
 
 
76. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada 
 
My, którzy wszystko liczymy,        
Ciebie mamy za darmo.                  
Dajesz nam siebie w całości           
i jesteś taki rozrzutny.                    
 
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada      
nie pozwól nam przespać poranka. /2x        
 
Nie dość, że do nas przyszedłeś, 
co dzień dajesz nam siebie. 
Zostałeś z nami w tym Chlebie, 
który bierzemy do ręki. 
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Dałeś nam siebie za darmo, 
Twoja hojność zdumiewa. 
Naucz nas liczyć dni nasze, 
niech człowiek już nie umiera. 
 
Ty jesteś pełnią życia, 
daj nam Twojego chleba, 
daj nam oddychać wiecznością, 
Twój oddech ożywia i wspiera. 
 
Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie 

jak przyszedłeś już kiedyś, 
a co dzień nowy wschód słońca 
niech Ciebie nam zapowiada. 
 
77. W drogę z nami wyrusz Panie 
 
W drogę z nami wyrusz Panie,           
nam nie wolno         
w miejscu stać.         
Gdy zbłądzimy,       
podaj rękę,               
gdy upadniemy,       
pomóż wstać.           
 
I do Serca Swego prowadź, prowadź nas.        
 
Zabierz smutek, przywróć radość,  
Osłabionym dodaj sił,  
Byśmy innym nieść pomogli  
Ciężar krzyża przez ten świat.  
 
Poprzez piachy, ostów kolce,  
Z nami idź do niebios bram.  
Po pustyniach wody swojej  
Zabłąkanym, zechciej dać!  
Gdy do Pana odejdziemy,  
Niech nie płacze po nas nikt,  
Bo my przecież z Nim być chcemy  
Jego łaską wiecznie żyć. 
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78. Jezus daje nam zbawienie 
 
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 w każdy dzień.                
 
W Jego ranach uzdrowienie,  
W Jego śmierci życia dar.  
Jego Krew to oczyszczenie,  
Jego życie chwałą nam. 
 
79. Zbawienie przyszło przez krzyż 

Zbawienie przyszło przez krzyż, - ogromna to tajemnica.          
Każde cierpienie ma sens, - prowadzi do pełni życia.                  
 
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,                                     
- to weź swój krzyż na każdy dzień                                  
I chodź ze Mną zbawiać świat w  kolejny już wiek.           
 
Codzienność wiedzie przez Krzyż, - większy im kochasz goręcej.  
Nie musisz ginąć już dziś, - lecz ukrzyżować swe serce.  
Każde spojrzenie na krzyż - niech niepokojem zagości,  
Bo wszystko w życiu to nic - wobec tak wielkiej miłości. 

 
80. Wiele jest serc 
 
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, 
Wiele jest serc, które czekają wciąż.  /x2 
     
Napełnij serce swoje 

tym kosztownym nasieniem            
A zobaczysz, że Bóg 
poprowadzi cię do ludzi.  /x2      
 
Sam zobaczysz, że Bóg 
poprowadzi cię do ludzi, 
Których będziesz mógł 
zaprowadzić do Chrystusa.  /x2 
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81. Amen, jak Maryja 
 
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, 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.                                            
 
Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów... 
Kiedy w twym sercu nic więcej, prócz bólu, mów...    
 
82. Golgota 
 
Golgoto, Golgoto, Golgoto.                        
W tej ciszy przebywam wciąż ja,                
W tej ciszy daleki jest świat.                       
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,        
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.               
 
To nie gwoździe Cię przebiły, 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. (x2)     
 
Ja widzę Cię Zbawco mój tam,  
Tak wiele masz sińców i ran,  
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam,  
Uwolnić mnie z grzechów i win.  
Rozpięty na ramionach 
 
Tak często wspominam ten dzień,  
Golgotę i słodki jej cień,  
Gdyż przyszłam pod krzyż  
Z ciężarem mych win,  
Uwolnił mnie tam Boży Syn.  
 
83. Rozpięty na ramionach 
 
Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie.                       
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię.               
 
Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,                                
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.                      
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Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża                  
Do ciężko pracujących, których głód poniża.                     
 
Pociesz dziś zrozpaczonych, chleba daj głodującym,  
Modlących się wysłuchaj i przebacz umierającym.  
O spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię.  
Na cichy, ciemny kościół, gdzie dziecko wyznaje Ciebie.  
 
A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie,  
Prosimy - Twoje dzieci - nie sądź na miarę Siebie. 
 
84. Wesoły nam dzień dziś nastał 
 
Wesoły nam dzień dziś nastał, 
którego z nas każdy żądał. 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja! 
 
Król niebieski k'nam zawitał, 
jako śliczny kwiat zakwitał 
po śmierci się nam pokazał. 
Alleluja. 
 
85. Krzyżu Święty 
 
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.  
 
Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,                              
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić. /2x 
 
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. 
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86. Gdy kiedyś Pan powróci znów 
 
Gdy kiedyś Pan powróci znów / x2 
Abyśmy też tam byli, 
Gdy kiedyś Pan powróci znów. 
 
Gdy Święci swój opuszczą grób... 
Gdy Boga tron otoczą w krąg... 
Gdy Księgę swą otworzy Bóg... 
Gdy po imieniu wezwie Pan... 
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg... 
Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja... 
 
87. W krzyżu cierpienie 
 
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,               
W krzyżu miłości nauka.                                           
Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,                            
Ten. nic nie pragnie, ni szuka.                                   
 
W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda,  
Dla duszy smutkiem zmroczonej.  
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie,  
W boleści sercu zadanej. 
 
Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie,  
Serce ci na wskroś przepali,  
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,  
On ciebie wesprze, ocali.  
 
88. Kyrie 
 

Panie, zmiłuj się nad nami, 
Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami, 
Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Panie, zmiłuj się nad nami, 
Panie, zmiłuj się nad nami 
 
89. Ach, mój Jezu 
 
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz                  
W Ogrójcu zakrwawiony!                           
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,               
Skąd był świat pocieszony. 
 
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu               
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,                    
Bo Cię kocham serdecznie.                            
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Ach, mój Jezu, jakeś srodze  
Do słupa przywiązany.  
Za tak ciężkie grzechy nasze  
Okrutnie biczowany.  
Ach, mój Jezu, co za boleść  
Cierpisz w ostrej koronie.  
Twarz najświętsza zakrwawiona,  
Głowa wszystka w krwi tonie.  
 
90. Jezu Chryste, Panie miły 

Jezu Chryste, Panie miły.                           
Baranku bardzo cierpliwy,                         
Wzniosłeś, wzniosłeś                                 
Na krzyż ręce swoje                                   
Gładząc, gładząc nieprawości moje.          
 
Płacz go, człowiecze mizerny,  
Patrząc jak jest miłosierny.  
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,  
Słońce, słońce jasność swą zawiera.  
 
Pan wyrzekł ostatnie słowa,  
Zwisła mu na piersi głowa.  
Matka, matka pod nim frasobliwa  
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.  
 
Zasłona się potargała,  
Ziemia rwie się, ryczy skała.  
Setnik, setnik woła: Syn to Boży!  
Tłuszcza, tłuszcza wierząc w proch się korzy.  
 

91. Ludu mój ludu 
 

1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił?                         
W czemem zasmucił, albo w czym zawinił?             
Jam cię wyzwolił z mocy Faraona,                           
A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.                    
 
2. Ludu, mój ludu...  
Jam cię wprowadził kraj miodem `płynący,  
Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.  
 
3. Ludu, mój ludu...  
Jam ciebie szczepił, winnico wybrana,  
A tyś Mnie octem poił, swego Pana.  
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4. Ludu, mój Ludu...  
Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie,  
A tyś mnie wydał na ubiczowanie.  
 
5.Ludu, mój Ludu...  
Jam Faraonów dał w odmęt bałwanów,  
A tyś Mnie wydał książętom kapłanów 
 
92. Jak odnaleźć mam Chrystusa 
 
Jak odnaleźć mam Chrystusa? 
Gdzie Go szukać mam? 
Pomóż mi, bym Go odnalazł 
I już nie był sam! 
 
W modlitwie (2x) mój Chrystus jest, 
W modlitwie (2x) On czeka cię! 
W Kościele... 
W rodzinie... 
W uśmiechu... 
W piosence... 
 
93. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 
 
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,               
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!              
Gdzie Bóg, Król świata całego                             
Dokonał życia swojego.                                        
 
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  
Ta sama Krew Cię skropiła,  
Która nas z grzechów obmyła.  
 
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  
Z Ciebie moc płynie i męstwo,  
W Tobie jest nasze zwycięstwo! 
 
94. I tak już wiele lat 

I tak już wiele lat, przychodzę do ołtarza 
I składam na nim świat, kłopotów, marzeń, zabaw. 
A Ty go przyjąć chciej i świętym uczyń go, 
Jak zmieniasz wino, chleb na Ciało i Krew swą.  
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95.  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!  
 
96. Apel Jasnogórski 
 
Maria Regina mundi,   
Maria Mater Ecclesiae,   
Tibi assumus, Tui memores,   
Vigilamus! Vigilamus!   
 
(wersja młodzieżowa)  
1.Maryjo, Królowo Polski / 2x                                                                  
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas / 2x        
 
2.Maryjo, jesteśmy młodzi / 2x  
Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat / 2x  
 
3.Maryjo, Królowo nasza / 2x  
Ciebie prosimy: uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas / 2x  

(wersja tradycyjna)  
Maryjo, Królowo Polski,  
Maryjo, Królowo Polski,  
Jestem przy Tobie pamiętam,  
Jestem przy Tobie pamiętam,  
Czuwam  

(wersja tradycyjna II)  
Maryjo, Królowo Polski,   
Maryjo, Królowo Polski,   
Jestem przy Tobie, pamiętam   
Jestem przy Tobie, czuwam  
Jestem przy Tobie, pamiętam,   
Jestem przy Tobie, czuwam,            

 
97. Szukajcie wpierw 
 
1. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego  
i Jego sprawiedliwości,  
a wszystko inne będzie wam przydane  
Alleluja, alleluja! 
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2. Jeśli przykazania moje mieć będziecie,  
a słowa moje będą w was, proście o co chcecie,  
a to wam się spełni.  
Alleluja, alleluja! 
 
 
98. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże 
 
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,           
Którego niebo objąć nie może;                               
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością              
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.               
 
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,  
Kocham serdecznie, pokłon oddaję,  
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,  
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.  
 
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił  
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.  
Za swoje łaski tu wyświadczone  
Odbieraj od nas serca skruszone. 
 

99. Ha-ha-ha-ha-lleluja 
 
Ha ha ha halleluja! Ho ho ho hosanna! 
Mój Pan kocha mnie, 
Jego radość jest w sercu mym. 
 

100. Jeden chleb 
 
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 
z soku wielu winnych gron pochodzi. 
 
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 
tak niech miłość złączy nas ofiarna. 
Jak ten kielich łączy kropel wiele, 
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 
 
O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 
zabłąkane owce, które giną. 
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,  
byśmy jedną stali się rodziną. 
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101. Panie dobry jak chleb 
 
Panie dobry jak chleb, 
bądź uwielbiony od swego Kościoła, 
bo Tyś do końca nas umiłował, 
do końca nas umiłował. 
 
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. 
 
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. 
 
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. 
 
Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał, 
a w znaku Chleba z nami pozostałeś 
i dla nas zawsze masz otwarte Serce, 
bo Ty do końca nas umiłowałeś. 
 
 
102. 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?  
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103. Jest zakątek na tej ziemi (Czarna Madonna) 
 
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.  
 
Madonno, Czarna Madonno,  
Jak dobrze Twym dzieckiem być!  
O, pozwól, Czarna Madonno,  
W ramiona Twoje się skryć!   /x2 
 
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… 

 
104. Maryjo, śliczna Pani 
 
Maryjo, śliczna Pani,                                                  
Matko Boga i ludzi na ziemi,                                      
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,              
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.             
 
Maryja, Ave Maryja,                                               
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,                         
By świat lepszy był, by w miłości żył,                      
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.                       
 
Maryjo, śliczna Pani, 
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach, 
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. 
 
105. Gdy klęczę przed Tobą 
 
Gdy klęczę przed Tobą,                        
Modlę się i składam hołd,                     
Weź ten dzień, uczyń go Twym,           
I we mnie miłość wznieć.                      
 
Ave Maria, gratia plena,                    
Dominus tecum, benedicta tu.             
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Wszystko Tobie daję, 
Każdy sen i każdą myśl, 
Matko Boga, Matko moja, 
Wznieś je przed Pana tron 

 
106. Arka Noego - Dziękuję Ci 

Dziękuje Ci za to życie które dałeś mi 
Dziękuję Ci za te wszystkie 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 

107. Chwalimy Pana dziś  
 
Chwalimy Pana dziś /2x 
za łaskę którą daje nam /2x 
Chwalimy Pana dziś /2x 
Za Jego moc. 
I z otwartym sercem 

stoję przed Nim Na, na, na, na, na. 
By oddać Mu siebie, swe szczere "ja". 
 
108. 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 Panie, na Twoje piękno! 
 

109. Królowej Anielskiej śpiewamy 
 
Królowej Anielskiej śpiewajmy,                      
Różami uwieńczmy Jej skroń,                         
Jej serca w ofierze składajmy,                          
Ze łzami wołajmy doń.                                    
 
O Maryjo bądź nam pozdrowiona,                  
Bądź Ty zawsze Matką nam.   /x2                    
 
Przez Ciebie o Matko miłości,  
Łask wszelkich udziela nam Bóg,  
A my Ci hołd dajem wdzięczności,  
Upadłszy do Twoich stóp.  
 
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,  
Wszelkich cnót rozlewasz woń. /2x 
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110. Anioł rzekł Maryi 
 
Anioł rzekł Maryi Bóg zmienił Twe plany. 
Urodzisz wnet Syna Jego, będzie on wielki  
i będzie nazwany Jezus i Syn najwyższego. 
 
(Amen) - oddaję Ci Panie me ręce 
(Amen) - powierzam Ci Boże mój świat 
(Amen) - przemieniaj codziennie me serce 
Amen od dwóch tysięcy lat. 
 
Bóg rodzi miłość, gdy Go przyjmuję. 
Gdy mówię " TAK" Jego woli.  
Gdy Mu swe młode życie daruję  
choć to czasami tak boli. 
 
Wybrałem Ciebie wczoraj  
codziennie na nowo chcę Cię wybierać.  
Choć świat się zmienia  
ja chcę niezmiennie dla Twojej woli umierać.  
 
111. Panie mój, przychodzę dziś 
 
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 oddaje Tobie, uświęć je.  
 
112. Jest na świecie miłość 
 
Jest na świecie miłość, której imię   
Srebrzystym promieniem objęło ziemię.   
Gdy Ci będzie smutno, imię to wypowiedz,   
A przy tobie Ona zjawi się.   
 
Matka z radością poda dłoń,   
(Matka z radością poda dłoń)                            
Gdy powiesz: "Mario, w Tobie ufność mam.                  
(W Tobie nadzieja ma)   
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy,   
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił."   
 
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". 
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113. Oczyść serce me 
 

1. Oczyść serce me, 
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. 
Oczyść serce me, 
chcę czystego złota blaskiem lśnić. 
 
Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me. 
Chcę zawsze być święty, Tobie oddany Panie. 
Chcę zawsze być święty, 
Tobie, mój Mistrzu na zawsze oddany, gotów, by służyć Ci. 
2. Oczyść serce me, 
obmyj Swoją krwią, spraw, bym mógł być święty. 
Oczyść serce me, 
z najtajniejszych grzechów oczyść je.  
 
114. 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 /4x 
 
115. Matko, która nas znasz 
 
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, 
Dziewico, wzorze prostoty, 
Oblubienico cieśli. 
 
3. Królowo narodu naszego, 
Uciśnionych nadziejo, 
Światło łaknących prawdy. 
 
4. Pociecho ludu biednego, 
Pani wszelkiej radości, 
Matko tkliwego serca. 



37 

 

 
5. Dziewico, Matko Chrystusa, 
Dziewico, Matko Kościoła, 
Dziewico, Matko ludzi. 
 
6. Matko, przez Syna nam dana, 
Matko, która nas słuchasz, 
Ty nas zawsze rozumiesz. 
 
7. Dziewico z nami idąca, 
Historii świata promieniu, 
Pośredniczko najlepsza. 
 
8. Matko ludzi bezdomnych, 
Matko prześladowanych, 
Matko dzieci wzgardzonych. 
 
9. Matko ludzi cierpiących, 
Matko z sercem przeszytym, 
U stóp krzyża stojąca. 
 
 
116. Z dawna Polski Tyś Królową 
 
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!   
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!   
Ociemniałym podaj rękę,   
Niewytrwałym skracaj mękę,   
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!   
 
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!  
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!  
Przez Twego Syna konanie  
Uproś sercom zmartwychwstanie,  
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!  
 
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!  
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!  
Miej w opiece naród cały,  
Który żyje dla Twej chwały,  
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 
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117. Wykrzykujcie na cześć Pana 
 

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana   
Wszystkie ziemie                  
Wśród okrzyków i radości          
wysławiajcie Go.                   
 
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem   
On sam stworzył nas              
Jesteśmy Jego ludem             
Jesteśmy Jego własnością.       
 
 
2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem 
Wśród hymnów w Jego przedsionki 
Błogosławcie imię Jego 
Chwalcie Pana dziś. 
 
3. Albowiem dobry jest Pan 
Łaskawość Jego na wieki 
Albowiem dobry jest Pan 
Jego wierność przez pokolenia. 
 
 
118. Jezus swoją Matkę pozostawił 
 
1. Jezus swoją Matkę pozostawił,                                 
Byś w swym życiu miał do kogo iść,                        
Ona swą opieką Cię otoczy,                                      
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.                            
 
Ref. 1.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się,                               
I pozostaw swoje troski Jej.                                          
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka,     
Abyś wyznał to, co gnębi cię.                                        
 
2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie,  
Nikt tak kochać nie potrafi też.  
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie  
Jak Madonna - zresztą o tym wiesz.  
 
Ref.2.: Wybierz się, wybierz się razem z nami, 
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak! 
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze, 
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak. 
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3. Wielu ludzi tutaj przybywało,  
By odszukać biegu życia treść,  
A Maryja zawsze to sprawiała,  
Że Krzyż Pana łatwiej było nieść.  
 
Ref.2 : Wybierz się, wybierz...  
 
Ref.1.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się,           
 
119. Jesteś blisko mnie 
 
Jesteś blisko mnie 
tęsknie za duchem Twym. 
Kocham kroki Twe, 
wiem jak pukasz do drzwi. 
Przychodzisz jak , ciepły wiatr, 
otwieram się i czuje znów, że: 
Twoja miłość, jak ciepły deszcz. 
Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia. 
Twoja miłość sprawia, że  
nieskończenie dobry święty  Duch, 
ogarnia mnie. 
 
120. Zawitaj Królowo Różańca Świętego 
 
1. Zawitaj Królowo różańca świętego,                 
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!               
Zawitaj bez zmazy, Lilijo!                                    
Matko różańcowa, Maryjo!                                   
 
2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi,  
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.  
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo!  
Matko różańcowa, Maryjo!  
 
3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,  
Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa.  
Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo!  
Matko różańcowa, Maryjo!  
 
4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,  
Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.  
Raju rozkosznego, Lilijo!  
Matko różańcowa, Maryjo!  
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121. A - a - a alleluja 
 

A - a - a alleluja 
Ho - ho - ho hosanna 
Mój Bóg kocha mnie 
Jego radość jest w sercu mym  
 

122. Oddajmy cześć 

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał, 
Pokłońmy się Temu, który 
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg, 
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,  
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron. 
Bóg to nasz Pan i tylko On.  

123. Arka Noego - Na drugi brzeg 
 
1.Tak jest mało czasu mało dni 
Serce bije tylko kilka chwil. 
Niespokojne 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. 
 
ref: Zabierzesz mnie na drugi brzeg 
Za Tobą będę do Nieba biegł. 
Zabierzesz mnie na drugi brzeg 
Za Tobą będę do Nieba biegł. 
 
2.Nie jest wcale ciężko kiedy wiem 
Że na końcu drogi spotkam Cię. 
Chociaż było tyle trudnych dni 
Co dzień 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. 
 
ref: Zabierzesz mnie ... /x2 
 
3.Mijają godziny mija czas 
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd. 
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem 
Że na pewno ty rozpoznasz mnie. 
 
ref: Zabierzesz mnie ... /x3 
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124. Przed obliczem Pana 
 
1. Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x) 
 

Pan sam wywyższy nas. 
Jego jest ziemia i czas, 
Pan sam wywyższy nas./2x 
 
2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. (2x) 
Pan sam wywyższy nas... 
 
3. Z pokorą stańmy przed Panem swym. (2x) 
 
 
125. Arka Noego - Alleluja i Hosanna 
 
Kto się gniewa, kto się złości, 
czerwieni z zazdrości, 
wciąż ponury, mówi bzdury, 
smutny, bez radości 
 
ref. A wyleczyć się najprościej 
- śpiewać psalmy jak najgłośniej, 
Alleluja i Hosanna- 
krzyczę już od rana! 
 
Kto nie słucha, ciągle gada, 
popularna wada. 
Milczy tylko, kiedy śpi, 
jest i na to rada.  
ref. A wyleczyć się najprościej… 
 
Kto chce dużo, kto chce więcej, 
choć ma pełne ręce, 
jest lekarstwo, jest nadzieja! 
właśnie w tej piosence. 
 
ref. A wyleczyć się najprościej… 
 
 
126. Arka Noego - Mamy czas 
 
Wiosna lato jesień zima  
Człowiek czasu nie zatrzyma  
Wiosna lato jesień zima  
Człowiek czasu nie zatrzyma 
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Ref. Mamy czas, mamy czas, mamy czas 
Czas nie goni nas /4x 
Gdy się człowiek spieszy  
To się diabeł cieszy 
Ten kto jest ostatni  
W niebie będzie pierwszy 
 
Ref. Mamy czas, mamy czas… /4x 
 
Chociaż nam czas ucieka 
Życie wieczne na nas czeka 
Chociaż nam czas ucieka 
Życie wieczne na nas czeka 
 
 

127. Arka Noego - Daj na zgodę! 

Złość urodzie szkodzi lepiej się pogodzić 
Szybko daj na zgodę przebaczymy sobie 
O e o - już się nie gniewaj! 
O e o - rękę mi podaj 
O e o - ze mną zaśpiewaj! 
 
Ref. Zanim skończy się ten dzień. Ooo pogodzimy się 
Zanim skończy się ten dzień. Więc chodź! Chodź! Pogodzimy się! 
 
Głupia wojna ta 
Już za długo trwa 
Szybko daj na zgodę 
Przebaczymy sobie 
O e o - już się nie gniewaj! 
O e o - ze mną zaśpiewaj! 
 
Ref. Pogodzimy się! Po! Go! Dzimy się! Pogodzimy się! 

 

128. Arka Noego - Księga się zamyka 
 
1. Moje małe siły dawno się skończyły 
Schody za wysokie wody za głębokie 
Przed sobą mam drogę dalej iść nie mogę 
Wiatr księgę zamyka nie odchodź, nie znikaj! 
 
Ref. Księga się zamyka znowu cię spotykam 
Stoisz w oknie w niebie znowu widzę Ciebie 
 
2. Ty szukałeś nas bardzo długi czas 
Teraz szukam Ciebie w twoim oknie w niebie 
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Skąd Ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś? 
Co powiedzieć chciałeś kiedy w oknie stałeś? 
 
Ref. Księga się zamyka…  
 
3. Amen powiedziałeś drogę pokonałeś 
Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję. 
 
Ref. Księga się zamyka… x2 
 

 
 
129. Arka Noego - Chleba z nieba 
 
Oby wam chleba nigdy nie zabrakło - głodnym na świecie nie jest łatwo. 
Oby wam chleba nigdy nie zabrakło - głodnym na świecie nie jest łatwo. 
Świat jest piękny, kolorowy, różne zwyczaje, tradycje, mowy, 
Różne stroje, tańce, śpiewy, ale wszystkim chleb potrzebny! 
 
Ref: 
Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 
Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 
Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 
Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 
 
Smaczne lody, czekolada, ciasto. Słodkie jest dobre! Byle nie za często! 
Smaczne lody, czekolada, ciasto. Słodkie jest dobre! Byle nie za często! 
Chleba najlepszy jest dla ludzi, nigdy ludziom się nie znudzi! 
Chleba najlepszy jest dla ludzi, nigdy ludziom się nie znudzi! 
 
Nie samym chlebem człowiek żyje 
On ne pourrait pas vivre sans Dieu (bez Boga nie można by żyć) 
Czasem się jeszcze wody napije 
On ne pourrait pas vivre sans Dieu 
Chociaż często brakuje chleba 
On ne pourrait pas vivre sans Dieu 
Bez Ciebie, Boże, żyć się nie da 
 
Nie da się żyć bez Ciebie, Boże! O własnych siłach człowiek nic nie 
może! 
Daj nam Chleba! Chleba z Nieba! Tego właśnie nam potrzeba!  
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130. Arka Noego - Dlaczego Dzisiaj 

Dlaczego dzisiaj, wśród nocy dnieje. I jako słońce niebo jaśnieje. 
 
Ref. Chrystus, Chrystus nam się narodził. Aby nas od piekła 
oswobodził./x2 
 
Dlaczego dzisiaj, Boży aniele. Ogłaszasz ludziom wielkie wesele 
Ref. Chrystus,.../x2 

Dlaczego gwiazda, nad podziw świeci. I przed królami tak szybko leci. 

Ref. Chrystus,.../x2 

131. Arka Noego – Chojka 

Ref. Chojka, chojka, zieleni się trowka, zieleni się trowka. 
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka. 
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka. 
 
Przyszedł ku nim anioł i tak im powiedział, 
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedział, 
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedział. 
 
Łoni się go zlękli, na kolana klękli, 
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki, 
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki. 
 
Wypadły im z ręki, jak sie dowiedzieli 
i z darami do betlejem wszyscy pobieżeli, 
i z darami do betlejem wszyscy pobieżeli. 
 
Wypadły im z ręki, jak sie dowiedzieli 
i z darami do betlejem wszyscy pobieżeli, 
i z darami do betlejem wszyscy pobieżeli. 
 
Ref: Chojka, chojka…  

132. Arka Noego - Ja Nie Umieram 

Nie muszę się bronić pozwolę się przegonić. 
Nie muszę być pierwszy, mogę być najmniejszy.  
 
Ref. Ja nie umieram ja tylko zasypiam!  
Gdy oczy otwieram Jezusa spotykam!  
 
Nie muszę wygrywać, wolę kwiatki zrywać  
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Nie muszę się smucić, mogę się przewrócić  
 
Ref. Ja nie umieram … 
 
Nie muszę się ścigać można tez przegrywać. 
Nie muszę się spieszyć chce się z życia cieszyć. 
 
Ref. Ja nie umieram…  
 
Nie muszę być bogatsza mogę być najsłabsza. 
Warto się natrudzić uśmiechać się do ludzi.  
Ref. Ja nie umieram … 
 

133. Arka Noego - Dobrze, że jesteś 

Bywają takie dni od rana chodzę zły 
Co wtedy byłoby gdyby nie Ty 
Dobrze że Ciebie mam dobrze że Ciebie znam 
Dobrze że nie jestem sam! 
 
Znowu pomagasz mi dodajesz mega sił 
Kiedy odwaga nie domaga 
Bywają takie dni kiedy brakuje sił 
Ty znowu mi pomagasz! 
 
Ref. Dobrze że Ciebie Tato mam. Dobrze że nie jestem sam /x2 
 
Jesteś potrzebny mi bez Ciebie trudno żyć  
Kto mi pomoże gdy upadnę 
Nie puszczaj nigdy mnie bez Ciebie jest mi źle 
Ja wołam Ciebie ratuj mnie!  
 
Ref. Dobrze że Ciebie Tato mam. Dobrze że nie jestem sam / x4 
Dobrze że nie jestem sam. Dobrze że jesteś 
Dobrze że jesteś. Dobrze że Ciebie mam! 
Dobrze że Ciebie Tato mam Dobrze że nie jestem sam /x4 

134. Arka Noego - Faustyna Przypomina 

Z nieba woła nas jakaś dziewczyna - Faustyna 
Bo na zegarze wybiła już trzecia godzina - godzina 
O miłosierdziu Bożym nam przypomina - Faustyna 
Stań na chwilę modlitwę z nami zaczynaj - zaczynaj 
 
2x/Jezu Ufam Tobie - bardziej niż Sobie, Jezu Ufam Tobie! 
2x/W Ciebie wierze ufam Tobie Ufam Tobie bardziej , bardziej niż sobie 
 
Dlaczego płaczesz i kwaśna jest Twoja mina - jak cytryna 
Pan Bóg o tobie przecież nie zapomina - nie zapomina 
O miłosierdziu Bożym nam przypomina - Faustyna 
Stań na chwilę modlitwę z nami zaczynaj - zaczynaj 
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2x/ Jezu Ufam Tobie -bardziej niż Sobie, Jezu Ufam Tobie! 
2x/W Ciebie wierze ufam Tobie, ufam Tobie bardziej , bardziej niż sobie 
 
2x/ I choćby grzechy były najgorsze a świat ogarnęły - wielkie ciemności 
Ja jednak Jezu Tobie zaufam. Bo nic nie jest większe od Twojej miłości 
 
135. Arka Noego - Mama Królowa 
 
Ref. 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  
 
Ref. Mama czuwa Mama wie… 
 
Można Ciebie namalować  
Można o Tobie śpiewać  
Bo Ty jesteś najpiękniejsza 
Bo Ty jesteś Królowa Nieba  
 
136. Arka Noego - Moje oczy to widziały 
 
Moje oczy to widziały. Moje uszy to słyszały  
Moje serce to pamięta. Ręce me dotykały  
Ref. Łojojo jojojoj Łojojojoj hej!  
Łojojo jojojoj Łojojojoj hej!  
 
Twoje słowa się sprawdziły.Boże Tyś jest wspaniały  
Moje serce już dostało. To co mi obiecały  
 
Ref. Łojojo jojojoj … 
 

Będę Ciebie błogosławić. Będę kochać cały czas  
Ty z niewoli i ze śmierci uwolniłeś nas  
 
Ref. Łojojo jojojoj … 
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137. Arka Noego - Moje serce śpi 
 
Ref. Niech się moje serce obudzi i miłość do wszystkich ludzi. 
Niech się moje serce obudzi i miłość do wszystkich ludzi. 
 
Moje serce śpi i ma takie sny: 
jakiś głodny człowiek nie jadł wiele dni. 
 
Ref. Niech się moje serce obudzi… 
 
Moje serce śpi i ma takie sny: 
jakiś biedny człowiek z zimna cały drży. 
 
Moje serce śpi i ma takie sny: 
ważny jest każdy człowiek ten dobry i ten zły. 
 
Moje serce śpi i ma piękne sny. 
Dla głodnych i spragnionych otwieram okna i drzwi. 
 
Ref. Niech się moje serce obudzi… 
 

138. Arka Noego - Niedziella 

Poniedziałek, wtorek, środa. Bardzo wolno płynie czas. 
Tydzień się dopiero zaczął - już niedzela woła nas. 
Poniedziałek, wtorek, środa. Bardzo wolno płynie czas. 
Tydzień się dopiero zaczął - już niedzela woła nas. 
Ref: 
Niedziella, niedziella, czas radości i wesela, 
Niedziella, niedziella, niedzie-la-la-la... 
Niedziella, niedziella, czas radości i wesela, 
Niedziella, niedziella, niedzie-la-la-la... 
 
Czwartek, piątek i sobota, każdy czeka na ten czas. 
Cały tydzień za plecami, już niedziela woła nas. 
Czwartek, piątek i sobota, każdy czeka na ten czas. 
Cały tydzień za plecami, już niedziela woła nas. 
Ref: 
Niedziella, niedziella…  
 

Kto jest w niebie, ten już wie! 
Że niedziela nie kończy się! 
Ref: 
Niedziella, niedziella…  
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139. Arka Noego - Nie lękaj się 

Ref. Nie lękaj się, nie lękaj się. Jestem przy Tobie cały dzień  
Nie lękaj się, nie lękaj się. Jestem przy Tobie nie bój się. Nie lękaj się  
 
1. Strach ma wielkie oczy. Ale nas nie zaskoczy. 
Robi groźne miny. Ale my się nie boimy.  
 
2. Wojny i choroby. Duchy i potwory  
Robią groźne miny. Ale my się nie boimy  
 
Nie tylko w niedzielę. Jestem Twoim przyjacielem. /x2  
Nie tylko od Święta. Ale codziennie o Tobie pamiętam. /x2 
 
Ref. Nie lękaj się! Nie lękaj się!.... 

140. Arka Noego - Nie boję się gdy ciemno jest 

Ref. 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 
 
Ref. Nie boję się …/2x 
 
Czasem się martwię czegoś nie umiem Ty mnie pocieszasz i mnie 
rozumiesz. 
Śmieję się głośno kiedy żartujesz bardzo Cię kocham i potrzebuję 
 
Ref. Nie boję się …/2x 
 
Nasz Ojciec mieszka w niebie kocha mnie i Ciebie 
On nas kocha, kocha mnie i Ciebie 
 
Ref. Nie boję się… /2x 
 
Sanki są w zimie, rower jest w lato Mama to nie jest to samo co Tato 
 
Ref. Nie boję się…/x2 
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141. Arka Noego - Nowe przykazanie 
 
Kochać to znaczy prawdę mówić  
Kochać to znaczy bardzo lubić  
Kochać to znaczy dzielić się chlebem  
to nie są tylko słowa Pan Bóg kocha Ciebie!  
Kochać to znaczy niczego się nie bać  
Kochać to znaczy już się nie gniewać  
Kochać to znaczy nie narzekać  
to nie są tylko słowa Bóg kocha człowieka!!!  
 
Ref. ja kocham ciebie ty kochasz mnie  
niech cały świat się dowie jak my kochamy się!  
 
Kochać to znaczy nadzieję dawać  
Kochać to znaczy innym pomagać  
Kochać to znaczy dla ciebie tracić czas  
to nie są tylko słowa Pan Bóg kocha nas!!!!!  
 
Ref. ja kocham ciebie… 

Kochać to znaczy szanować drugiego  
Kochać to znaczy dzielić się z kolegą  
Kochać to znaczy cierpliwie czekać  
to nie są tylko słowa Bóg kocha człowieka!!!!  
 
Ref. ja kocham ciebie… 
 

142. Arka Noego - O Stworzycielu Duchu przyjdź 

1. O Stworzycielu Duchu przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 
 
2. Pocieszycielem jesteś zwan, 
I Najwyższego Boga dar, 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość ognia żar. 
 
3. Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał, 
Pokrzep stałością mocy swej. 
 
4. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był, 
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Aaamen! 
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143. Arka Noego - Santo Subito 

Kto chodzi po wodzie, buduje na skale. 
Szanują go ludzie, kochają górale. 
Kto modli się stale, przynosi nadzieje. 
Kto walczy wytrwale, na końcu się śmieje. 
 
ref: Santo Subito (Santo), Subito Santo(Santo) 
Święty natychmiast (Święty), Santo nie ma to tamto. 
 
Kto niebo otwiera, dla innych ludzi. 
Chociaż wcale nie krzyczy, ze snu ich budzi. 
 
ref: Santo.../x2 
 
Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody. 
Chociaż lata mijają, on ciągle jest młody. 
 
ref: Santo.../x2 

144. Arka Noego - Świeć Gwiazdeczko Świeć 
 
1.Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2 
 
Ref: 
Świeć, gwiazdeczko, mała świec 
do Jezusa prowadź mnie x2 
2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie 
Narodził się, by uratować mnie 
Narodził się i nie zostawił mnie x2 
 
Ref: 
Świeć, gwiazdeczko… /x2 
 
3. Czekaja tam, Józef i Maryja 
Śpiewają nam, śpiewają gloria 
To gloria, święta historia x2 
 
Ref: 
Świeć, gwiazdeczko… x2 
 
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2  
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145. Ta krew 
 
1. 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 

Jego krew, święta krew z Golgoty. 
 
2. Ten Chleb syci nad pokarm mnie  
ten Chleb daje mi siłę do życia  
ten Chleb syci nad pokarm mnie  
to Pan mi daje ciało swe. 
146. Arka Noego - Święty uśmiechnięty 
 
Ref. 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...  
 
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  
Kocha bliźniego, jak siebie samego...  
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  
Kocha bliźniego, jak siebie samego...  
 
Ref. Taki duży, taki mały . . .  
 
Kto się nawróci, ten się nie smuci:  
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.  
Tylko nawrócona jest zadowolona:  
Każda święta chodzi uśmiechnięta...  
 
Ref. Taki duży, taki mały . . .  
 
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  
Bo święta załoga kocha tylko Boga...  
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  
Bo święta załoga kocha tylko Boga...  
 
Ref. Taki duży, taki mały . . .  
 
/wstawka, na tle melodii dzieci czytają:/  
 
Święty Tomaszu z Aquinu, święty Ignacy z Loyoli,  
święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko,  
święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianney,  
święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny...  
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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!  
Ref. Taki duży, taki mały . . . 
 
 
147. Arka Noego – Tato 
 
Ref. Nie boję się gdy ciemno jest  Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2  
 
Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz a  
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz  
Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno a  
Przez cały dzień czuwasz nade mną  
Ref. Nie boję się…/x2 
Czasem się martwię czegoś nie umiem  
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz  
Śmieję się głośno kiedy żartujesz  
Bardzo cię kocham i potrzebuję  
Ref. Nie boję się… /x2 
 
Nasz Ojciec mieszka w niebie  
Kocha mnie i ciebie  
On nas kocha, kocha mnie i ciebie  
Ref. Nie boję się… /|x2 
 
Sanki są w zimie rower jest w lato  
Mama to nie jest to samo co Tato  
Ref. Nie boję się…/x2 
 
 

148. Arka Noego – Zwiastowanie 
 
Ma czternaście lat Bogu mówi tak (mówi tak) 
Ma urodzić Go na anioła znak nie wie jak (nie wie jak). 
 
Nie potrzeba słów, wszystko sprawi Duch (Święty Duch). 
Ma czternaście lat Bogu mówi tak (mówi tak) : 
 
Ref.: To jest zwiastowanie halo, halo 
To się dzisiaj stanie halo, halo 
Nie potrzeba słów 
Wszystko sprawi Duch, 
Święty Duch 
 
Józef o tym wie, widział to we śnie, Jak we śnie 
Wstaje nowy dzień, Pan Bóg rodzi się (rodzi się). 
 
Ref.: To jest zwiastowanie ....  
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149. Arka Noego – Nie cykali się 
 
[Ref.] A my! chcemy być tacy jak tych trzech. 
Kiedy widzieli ognisty piec Nie bali się!  
 
1. Jest taka historia, że przechodzą ciary 
można ją przeczytać w Testamencie Starym 
Dzielni chłopacy, a było ich trzech! 
Woleli umierać, niż popełnić grzech! 
Nie chcieli się kłaniać, nigdy i nikomu 
Kłaniali się tylko Jedynemu Bogu! 
Za to co zrobili do pieca ich wrzucili 
W piecu wielki ogień 
A oni nie zginęli! 
 
Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 
 
[Ref.] / x2 
 
2. Oni dzielnie stali, nie bali się płomieni 
Ludzie to widzieli - stali zadziwieni 
Nabuchodonozor, który ich tam wrzucił 
Kiedy to zobaczył, od razu się nawrócił 
Wydał taki rozkaz, nie kłaniać się nikomu 
Tylko Jedynemu, Jedynemu Bogu! 
A morał tej historii, taki tu pasuje 
Kto nie zdradzi Boga - ten się uratuje! 
 
Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 
 
[Ref.] /x2 
 

SOLO 
 
Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 
 
[Ref.]  
A my 
chcemy być tacy jak tych trzech 
Kiedy widzieli ognisty piec 
Nie cykali się! ( o nie!) /x2 
 
Nie bali się!  
 
 
 

 



54 

 

150. Arka Noego - Abecadło 
 
1.Abecadło z Nieba spadło 
abecadło z Nieba spadło 
A jak Abraham 
i B jak Bóg 
C jak cuda 
i D jak duch 
E jak Ewangelia 
F to Fiat 
G jak grzech 
i historia na H 
 
Ref.: 
abecadło z Nieba spadło 
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata 
 
2.Abecadło z Nieba spadło 
abecadło z Nieba spadło 
I to idziemy 
J jak Jezus 
K jak Król 
i L jak lew 
Ł to łaska 
M jak mama 
N jak Niebo 
i opoka na O 
 
Ref.: 
Abecadło z Nieba spadło 
słowa dwa: mama, tata, mama, tata 
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata. 
 
3. 
Abecadło z Nieba spadło. 
Abecadło z Nieba spadło. 
P jak Piotr 
R jak radość 
S jak słowo 
i T jak tata 
U jak uśmiech 
W jak wiara 
X Y Z kończy alfabet 
 
Ref.: 
abecadło z Nieba spadło 
słowa dwa: mama, tata, mama, tata. /x2 
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata. 
Abecadło z Nieba spadło. /x2 
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151. Arka Noego – Najlepsza modlitwa 
 
Dla ciebie siedzę dla ciebie chodzę 
Dla ciebie skacze na jednej nodze 
najlepszą modlitwę na świecie znam 
cieszyć się z tego z tego co mam 
 
Czy mam wszystko - czy mi brakuje 
Kiedy się modle - 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 /x2 
 
najlepszą modlitwę na świecie znam 
cieszyć się z tego z tego co mam  
 
152. Arka Noego – Wojna jest zła 
 
Modlę się o pokój w moim sercu 
Na całym świecie i w każdym miejscu 
 
Wojna jest zła wojna jest zła 
Nieważne nie kto rację ma 
Wojna jest zła wojna jest zła 
Szczęśliwy ten kto pokój ma  
 

 
153. Arka Noego – Weź mnie na ręce 
 
Weź mnie, weź mnie na ręce! 
Mi nie potrzeba nic więcej. 
Weź mnie, weź mnie na ręce! 
Wracaj! Wracaj! 
 
Wracaj do domu przytul mnie. 
Nie siedź w pracy cały dzień. 
Na kolana wskoczę Tobie. 
Już doczekać się nie mogę. 
Możesz być nawet mistrzem świata. 
Tylko do domu szybko wracaj. 
Wracaj do domu i bądź z nami. 
Nie siedź w pracy godzinami. 
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Weź mnie... 
 
Ważna jest w życiu każda chwila. 
Chodźmy na spacer albo do kina. 
Wracaj do domu i bądź z nami. 
Nie siedź w pracy godzinami. 
 
Weź mnie... 
 
Wracaj, szybko wracaj. 
Kto ważniejszy- ja czy praca?  
 
 
154. Arka Noego - Znowu Cię Spotykam 

Moje małe siły dawno się skończyły 
Schody za wysokie, wody za głębokie 
Przed sobą mam drogę, dalej iść nie mogę 
Wiatr księgę zamyka nie odchodź, nie znikaj! 
 
Ref. Księga się zamyka znowu Cię spotykam 
 
Stoisz w oknie w niebie znowu widzę Ciebie 
Ty szukałeś nas bardzo długi czas 
Teraz szukam Ciebie w Twoim oknie w niebie 
Skąd Ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś? 
Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś? 
Księga się zamyka znowu Cię spotykam 
Stoisz w oknie w niebie znowu widzę Ciebie 
Amen powiedziałeś, drogę pokonałeś 
Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję 
 
Ref. Księga się zamyka…           

 

155. O wychwalajcie Go wszystkie narody  
 
O wychwalajcie Go wszystkie narody 
I wysławiajcie Go wszystkie ludy 
Jego łaskawość nad nami potężna 
A Jego wierność trwa na wieki 

O alleluja, alleluja. 
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156. Jezus Zwycięży 

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 x4  
Tylko Jezus jest Panem x2  
On jest Panem ziemi tej…. Oooole 

157. Alleluja On jest światłem 
 
A a a alleluja! 
 
On jest światłem, On jest drogą, prawdą, życiem 
Jezus Panem jest. 
 
 

158. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem 
 
Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem 

Idąc z Nim, nie lękam się 
Bo w moim sercu gości pewność e C 

Że mój Pan dziś ze mną jest. 
 
1. Wychwalam Cię Panie, mój Boże 
Bo byłem daleko od Ciebie 
Teraz znów Cię odnalazłem 
W twoim ręku jest życie me. 
 
2. Biegnijcie z radością do źródeł 
Do źródeł Bożego Zbawienia 
Każdego dnia chwalcie pana 
Jego Imienia wzywajcie wciąż. 
 
3. Ogłoście całemu ludowi 
Wielkie dzieła Bożej miłości 
I z radością wspominajcie 
Jak jest wielki i święty Pan. 
 
4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy 
Niechaj świat cały pozna Boga 
Trwaj w radości, o Syjonie gdyż Zbawiciel przy tobie jest. 
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159. 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 ... 
 
3. Tobie chcę ofiarować życie me. 
Moje serce w ofierze Jezu weź. 
 
Ref: Puste ręce ... 
 
160. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam 
 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. 
Byśmy dziećmi Boga mogli być, 
Byśmy dziećmi Boga mogli być. 
 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. 
Byśmy dziećmi Boga mogli być, 
Byśmy dziećmi Boga mogli być. 
 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam. 
Byśmy dziećmi Boga mogli być, 
Byśmy dziećmi Boga mogli być. 
  
161. Jezu, ufam Tobie 
 
Jezu ufam Tobie        
Jezu kocham Ciebie     
Jezu prowadź mnie         
Jezu przygarnij mnie!    
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162. Jezu, ufam Tobie (2) 
 
Ref: Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię! 
W miłosierdziu Swoim nie opuszczaj mnie! 
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię! 
Do Swojego serca mocno przytul mnie! 
 
Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry. 
Nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury. /x2 
 
Przyjaźń Twa serdeczna zawieźć mnie nie może. 
Grzechy me wybaczasz Miłosierny Boże. /x2 

163. Świętemu Bogu oddaj cześć 
 
Świętemu Bogu oddaj cześć,  
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń, 
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. 
W Nim słaby mocnym staje się, 
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, 
Gdyż wszystko dał nam Bóg. 

164. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś 
 
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc  
Nie umrę, nie lecz będę żył,  
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 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. 
 
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. 
 
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. 
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165. Zmartwychwstał Pan (gdzie jesteś o śmierci?) 
 
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci? 
Gdzie jest moja śmierć?  
Gdzie jest jej zwycięstwo? 
 
Ref. Zmartwychwstał Pan /x3 Alleluja! 
 
2. Radujmy się, radujmy się bracia,  
Jeśli dzisiaj się miłujemy, 
To dlatego, że On zmartwychwstał. 
 
3. Dzięki niech będą Ojcu, 
Który nas prowadzi do Królestwa,  
Gdzie się miłością żyje. 
 
4. Jeśli z Nim umieramy, 
Z Nim też żyć będziemy,  
Z Nim śpiewać będziemy. 
 
166. Chrystus Pan przyszedł na świat 
 
Chrystus Pan przyszedł na świat, 
aby zbawić wszystkich nas. 
Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas. 
 
Ref: Za to, że tak mało kocham, 
Za to, że tak mało służę, 
Za to, że tak słabo wierzę - przepraszam Cię. 
 
2. On w miłości nam kazał żyć i tak służyć uczył nas. 
Do królestwa swego nas zaprasza, 
życie wieczne daje nam. 
 
Ref: to, że ... 
 
3. Pomóż mi stać się uczniem Twym, 
pomóż zwalczyć wszelkie zło. 
Pomóż mi pokochać cały świat. 
Pomóż mi iść drogą Twą. 
 
Ref: Za to, że… 
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167. Bóg tak umiłował świat 

Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna Swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy 
nie zginął, ale życie wieczne miał. 
O Jezus, Jezus, Jezus /x2 

168. 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! 

169. Boże Twa łaska nad nami jest 

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. 
 
170. Pewnej nocy 
 
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 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."/2x 
 
2. Gdy na wzgórzu Golgoty 
Życie za nich oddałem 

To umarłem za wszystkich 
Aby każdy mógł żyć 
Nie zapomnę tej chwili 
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Gdy mnie spotkał mój Jezus 
Wtedy byłem jak ślepy 
On przywrócił mi wzrok. 
 
Ref. Powiedz ludziom... 
 
 
171. Ci, których odkupił Pan 
 

Ref. Ci, których odkupił Pan 
Z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, 
A szczęście, co wiecznie trwa, 
Wciąż będzie przy nich trwać. /2x 
 
1.Osiągną tam radości szczyt, 
Samotnym i smutnym nie będzie nikt. 
 
2. Miłości żar rozpali Bóg, 
Daremnym i próżnym nie będzie trud. 
 
3.Jeżeli chcesz zbawionym być 
Z modlitwą i pracą więc zechciej żyć. 
 

 

172. Zobaczcie, jaką miłością 
 

1. Zobaczcie jaką miłością  
obdarzył nas Ojciec.  
 
Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu:  
Alleluja. /2x 

2. On nazwał nas swymi dziećmi 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
 
3. Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni. 
 
4. Będziemy widzieć Pana, 
takiego, jakim jest. 
 
5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, 
podobnie jak On jest święty. 
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173. Pan mnie strzeże 
 
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, 
czuwa nade mną Bóg, 
On jest moim cieniem. 
 
Czuwa nade mną Bóg. Oo! /x3 Mój Bóg! 
Czuwa nade mną Bóg. Oo! /x3 On jest moim cieniem! 
 
174. 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. 
 
175. Kiedyś wino i chleb 
 
Ref: 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 
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W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się. 
 
2. Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się. 
 

176. Chwalę Ciebie Panie 
 
1. Chwalę Ciebie Panie /2x 
i uwielbiam, /2x 
Wznoszę w górę swoje ręce, 
Uwielbiając Imię Twe. 
 
Ref. Bo wielkiś Ty. Wielkie dzieła czynisz dziś 
Nie dorówna Tobie nikt./2x 
 
2. Jesteś mą nadzieją, /2x wiarą, życiem /2x 
Daj mi poznać Swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już./2x 
 
3. Jesteś świata Panem /2x i Opoką /2x 
W Tobie składam troski swoje 
Tobie daje serce swe. /2x 
 
177. Będę śpiewał Ci 
 
Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń 
Z aniołami tak, będę śpiewał Ci /2x 
 
Święty, Święty jest Pan-Zastępów Pan /2x 
 
Cała ziemia jest pełna Jego chwały. /2x 
 
178. 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 
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179. Exodus 15 - Nasz Bóg 
 

1. Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy tobie znów widzą 
którz 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 

 
2. Blaskiem rozświetlasz ciemności 
Człowiek powstaje z marności 
Któż jest jak Ty 
Tylko Ty 
 
Nasz Bóg jest wielki… /x2 
 
 
Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
Już nic nas nie zatrzyma 
Jeśli nasz Bóg jest z nami 
Któż jest przeciwko nam /x2 

 
Nasz Bóg… /x2 
 

180. Przyszedł na świat 
 
1. Już gwiazdka świeci nam 

gwiazdko światu świeć  
bo w Betlejem Zbawiciel - Jezus nam narodził się  
W stajence Dziecię śpi ma pierwsze swoje sny 
z trzech stron świata niosą Mu dary 
twarz Dziecięcia śni. 
 
Ref. Przyszedł na świat Ten który jest 
Miłością jej wiatr już wieje gdy chcesz 
Przyszedł na świat Ten który jest 
Radością byś już nie pamiętał swych łez. 
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2 Już gwiazdka świeci nam 

świeć gwiazdko światu świeć  
Bo ciemności zła w ludzkich sercach  
wnet nadejdzie kres. 
W stajence Dziecię śpi ma pierwsze swoje sny 
z trzech stron świata niosą Mu dary 
twarz Dziecięcia śni. 

 

181. Samba pocztowo dżdżysta 

1.Przyślij mi list, długi list na "poste resante", 
Gdy wszystko straci sens odbiorę go, 
Na znaczku niech będzie niebo Twe, 
Koperta biała, jak Święty Chleb, a w niej 
Pusta kartka i zamiast słów nadzieja. 

Ref. Przyjdź, Panie, czekamy Ciebie, 
Przyjdź tak, jak gdy wschodzi dzień, śpiewamy 
Przyjdź, Panie, niech będzie radość, 
Niech stanie się złoty sen. 

2.Ześlij nam deszcz, ciepły deszcz na brzeg mych ust, 
Przymykam oczy i nadstawiam twarz, 
Te wargi spękane zwilż choć łzą, 
Ulewy z nieba spragniony suchy świat, 
O deszcz proszę, deszcz łaski Twej: nadzieję. 

 

182. Jesteś radością mojego życia 
 
Jesteś radością mojego życia, 
O, o, o Panie mój? /x2 
 

Ty jesteś moim Panem /x3 
na zawsze jesteś Panem mym. / x2 
  
Jesteś Panem ... 
Jesteś Królem ... 
Jesteś Zbawieniem ... 
Jesteś Obrońcą ... 
Jesteś Władcą ... 
Jesteś Miłością ... 
Jesteś Nadzieją ... 
Jesteś Pokojem ... 
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183. Dziękuję Ci 
 
Dziękuje Ci za to życie które dałeś mi 
Dziękuję Ci za te wszystkie 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. 
 
184. Chrystus pan zbawieniem jest  

Ref. Chrystus Pan Zbawieniem jest,  
Jemu chwała, Jemu wieczna cześć! 
Chrystus Pan Zbawieniem jest, 
Chwałę i cześć oddajmy Mu! 
 
1. Jesteś Drogą, prowadź nas, czuwaj nad nami w każdy czas. 
Drogą Twą pójdziemy dziś, by w Tobie żyć na wieki. 
 
2. Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc. Słowa Twe, Panie, mają moc. 
Prawda Twa uwalnia nas, by w Tobie żyć na wieki. 
 
3. Jesteś Życiem, Źródłem bez dna, kto ufa Tobie, życie ma. 
   Życiem swym obdarzasz nas, by w Tobie żyć na wieki.  
 
185. Exodus 15 - Duszo ma Pana chwal  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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186. Tylko śpiewać chcę (Hillsong „ONLY WANNA SING”) 
 
Nie, nie chodzi o mnie, 
jestem tu dla Ciebie 
nie chcę śpiewać pustych słów. 
Nie, nie szukam wrażeń, 
szukam Ciebie Panie 
przyjmij chwałę z moich ust. 
Ref : 
Ja tylko śpiewać chcę, 
jeśli z tego cieszysz się, 
jeśli to uwielbia Cię. 
Sam śpiew nie znaczy nic, 
jeśli serca nie ma w nim 
Najważniejszy jesteś Ty. 
 
2. Nie chcesz ideału, 
tylko dusze całą 
to co mam oddaję Ci. 
Nie tylko śpiewem, co trwa przez chwile, 
a całym życiem chcę wielbić Ciebie, 
jeśli mam śpiewać to w jednym celu, 
wszelka chwała Panie Twoja jest. 

 
187. Nadejdzie dzień (TGD) 
 
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa 
Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba x2 
 
Nadejdzie dzień / x4 
Zobaczy to / x2 każdy z nas 
Nadejdzie dzień /x4 
Uwielbi Go  / x2 cały świat 
 
Wszyscy ludzie... 
 
Nasz Pan potężny i groźny 
Królem całej ziemi jest 
A nam oddaje narody 
słychać już zwycięstwa pieśń 
 
Wszyscy ludzie ... 
 
Nadejdzie dzień... 
 
(To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb 
Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron 
Wszystkie świata korony u Jego stóp 
To Pan wywyższony, jedyny Bóg) 
 
Wszyscy ludzie... 
Nadejdzie dzień… 
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188. Już nie szukam Panie 
 
Już nie szukam Panie wiem ,że prawda to Ty 
Wiem ,że wzywasz mnie by za Tobą iść 
i choć czasem myślę ,że zbyt są trudne Twoje słowa 
Nie chce odejść 
 
ref. Jezu do kogo mam pójść 
gdzie szukać prawdy gdzie sensu 
Ty raz wybrałeś mnie 
Jezu gdzie szukać mam słów 
które przemienią serce 
tak jak to zrobił Twój Duch 
 
189. Jezioro Genezaret 
 
1.Nad Jeziorem Genezaret rybacy 
I Piotr, i inni byli też. 
Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył 
I powiedział, by on za Nim szedł. 
Ref. Jezioro Genezaret ludzkich serc pełne sieci. /2x 
 
2.Nad Jeziorem Genezaret rybacy i ja, i inni byli też, 
Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył 
I powiedział, by ktoś za Nim szedł. 
 
3.Poszli za Nim, by łowić serca ludzi 
Z siecią wielką, jak wielki jest świat. 
Jak Pan Jezus, tak oni będą mówić, 
Jego słowa rozgłaszać pośród miast. 
 
190. Błogosławieni Miłosierni - Jakub Blycharz 
 
1. 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. 
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2. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł? 
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg! 
 

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

BRIDGE: 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź! 
Swe troski Panu złóż! 
I ufaj bo zmartwychwstał  
I wciąż żyje Pan, twój Bóg! 
 
Ref. 
 
191. Matka 
 
1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu 
Powierz się Matce. 
Kiedy rozpacz rozdziera 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 
Która uczyć cię będzie 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. 
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192. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary 
 
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary, 
pobłogosław wino to i chleb. 
Wszystko, co czynimy, 
wszystko , co śpiewamy 
W Twoje ręce oddam Panie mój 
 
Daj nam Panie Twymi być uczniami, 
bo zyskuje, kto przy Tobie trwa. 
A Ty karmiąc nas Swoim Ciałem, 
życie dajesz tym, 
co dla świata zmarli już. 
 
193. 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. Na, na, na, na. 
Hej, hej, hej. Alleluja. 
Hej, hej, hej. Jezus OK!!!!!!!!!!!!! 
Hej, hej, hej. I Maryja!!!!!!!!!!!!!  

 

194. Ruszaj tam 
 
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 
Gdzie Ziemia Obiecana jest! 
 
1. Wyruszył kiedyś tam 
Abram ze swego Ur Chaldejskiego, 
Bo wierzył, że (3x) 
Będzie taki czas i usłyszy: 
 
2. Już czekasz tyle lat, 
By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, 
Bo wierzysz, że 
Będzie taki czas i usłyszysz: 
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3. Już tracisz życia sens, 
Masz dość świata, ludzi, samego siebie. 
I uwierz, że 
Będzie taki czas i usłyszysz: 
 
4.Szukaj Boga wciąż, 
Niech On będzie szansą dla ciebie wielką. 
I uwierz, że 
Będzie taki czas i usłyszysz. 
 

 
195. Jeruzalem Jeruzalem 
 
Jeruzalem Jeruzalem to miasto na które czekamy 
Jeruzalem Jeruzalem to miasto na które czekamy 
Ze względu na licznych przyjaciół 
ze względu na wielu mych braci 
będę się modlił o dobro dla ciebie 
i wołał pokój z tobą 
 
1. Jest radość we mnie ktoś mi rzekł 
chodźmy do domu Pana 
już stoją stopy u twych bram 
święte Jeruzalem 
 
Ref.: Jeruzalem Jeruzalem... 
 
2. I ród za rodem śpiewa by 
wielbić tam imię Pana 
też wielbią Boże twój tron i 
święte Jeruzalem 
 
Ref.: Jeruzalem Jeruzalem... 
 
3. A proście o dar by Pan sam 
kochał to swoje miasto 
niech rośnie pokój gdzie twój mur 
święte Jeruzalem 
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196. Mój Jezus Królem królów jest 
 
Ref.: Mój Jezus Królem królów jest. 
Mój Jezus władać będzie wciąż. 
Królestwo Jego wiecznie trwa, 
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już. 
 
1. On dał mi całkiem nowe życie, 
uczynił mnie dzieckiem światłości. 
Dziedzictwem swym obdarzył mnie, 
bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg. 
 
2. On wziął na siebie moje winy, 
On wyrwał mnie z królestwa ciemności. 
Choroby wszystkie wziął na siebie 
i już nie muszę się niczego bać. 
 
197. Wszystkie moje troski i kłopoty 
 
1. Wszystkie moje troski i kłopoty 
W Twoje ręce składam, Panie mój. 
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, 
Byśmy idąc nieśli imię Twe. 
 
2. Zawsze chciałem zostać apostołem, 
było to pragnieniem w sercu mym. 
Gdy odejdziesz to napiszemy Ewangelię, 
aby imię Twe znał cały świat. 
 
3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary, 
Pobłogosław wino to i krew. 
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy, 
Przyjmij w darze dobry Boże nasz. 
 
4. Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem  
Poisz mnie przedziwnie swoja krwią  
Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem  
Żebym wreszcie poznał miłość Twą. 
 
198. Czcijmy Jezusa czcijmy Go 
 
Czcijmy Jezusa czcijmy Go(4x)   
Powstał z martwych(2x)   
i On żyje na wieki już  
Powstał z martwych (2x) 
Więc razem się radujmy  
Świętując zmartwychwstania ten dzień   
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199. Kocham więc nie musze się bać 
 
1. Kocham, więc nie muszę się bać; 
zabierz mój strach!/3x 
Kocham, więc nie muszę się bać; 
zabierz mój strach./3x 
Jezus mówi ci, że miłość ta 
zabiera strach./3x 
 
Ref.: Jezus, Jezus, oo.../4x 
 
2. Jezus daje ci miłość swą; nie lękaj się!/3x 
Jezus daje ci miłość swą; nie lękaj się!/3x 
Jezus mówi ci, że miłość ta zabiera strach!!!/3x 
 

200. Śpiewajmy mu 
 
1. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, 
Jego miłość przetrwa wiecznie. 
On dobry jest, On jest Panem mym. 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś głos x2 
 
2. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
za życie, które daje nam,  
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś głos x2 
 
Ref. Na zawsze Bóg jest wierny,  
na zawsze mocny jest, 
na zawsze Bóg jest z nami, 
Na zawsze 
 
3. Od rana aż po nocy kres 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
opieką swą otacza nas 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
wznieś głos, wznieś głos x2 
 
201. Ogrody 
 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 
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202. Jezus najwyższe Imię 
 
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.     
 
 
203. Nie lękajcie się 
 
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością  
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.  
 
1.Ty jesteś Skałą Zbawienia,  
Jedyną naszą ostoją.  
Przychodzimy do Ciebie po światło,  
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.  
 
2.Pomóż nam wytrwać przy Tobie,  
Być wiernym w wierze przez życia czas.  
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja.  
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.  
 
3.Przekażcie światu mój Ogień  
Pokoju i Miłosierdzia.  
Nieście wszystkim orędzie nadziei.  
Moje światło niech świeci wśród was. 
 
204. Oto Pan Bóg przyjdzie 
 
Oto Pan Bóg przyjdzie,  
z rzeszą świętych nam przybędzie. 
Wielka światłość w dzień ów będzie, Alleluja, alleluja. 
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205. Święte imię Jezus 
 
Święte Imię Jezus,/2x 
jest na ustach mych i w sercu mym, 
w mocy Ducha uwielbiam Cię. (2x) 
/Nie ma w innym zbawienia, 
gdyż nie dano nam ludziom 
innego imienia, 
w Nim zbawienie jest. /2x 
 
 
206. 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 zbliżasz się. 
 
 
207. Pieśń jednośni 
 
Powiedziałeś Panie dosyć lęku           
Powiedziałeś kochaj w tym jest sens.   
Pokazałeś dziwny świat miłości    

W który teraz ponad wszystko wierzyć chcę   
 
Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności   

W której kochać chcemy wszystkich tak jak On  

Chcemy żyć w prawdzie wierze i miłości  

Chcemy stworzyć W Bożym świecie wspólny dom.  
 
Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo 
W białą szatę stroisz cały świat 
Po ogrodach leżą kopy śniegu 
To nie zima anioł zgubił pióra swe. 
 
I nadziei dałeś cale morze 
Tej nadziei, która każe iść 
Zbłękitniałe oczy Twej miłości 
Dają uszy wielką radość kochać chcę! 
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208. Matka 
 
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. 
 
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. 
 
 
209. Bądź pozdrowiony gościu nasz 
 
Bądź pozdrowiony, gościu nasz,  
W radosne progi nasze wejdź.  
My zapalimy zamiast lamp, 
Szczęśliwe ognie naszych serc.  

    
210. Bóg kocha mnie 
 
Bóg kocha mnie, 
Takiego jakim jestem,  
Raduje się, każdym moim gestem. 
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera, 
uuuu... 
211. Boża radość jak rzeka 
 
Boża radość jak rzeka, 
Boża radość jak rzeka,  
 
Boża radość wypełnia duszę mą.  /x2 
 
Boża miłość jak rzeka... 
Boży pokój jak rzeka... 
Boża radość jak rzeka… 
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212. Tyś w wieczerniku 
 
1. Tyś w wieczerniku chlebem się stał, 
Tyś nam krew Twoją dał. 
Tyś chciałeś z nami jedno być, 
jednego Ojca czcić. 
 
Ref.: 
Więc połącz wszystkich  
w jedno ciało - Panie nasz! 
Wlej w serca ludzi 
miłość trwałą - Boże nasz! 
 
2. Pożywać chcemy Ciało Twe, 
Krew Twoją chcemy pić. 
W miłości spalać serca swe, 
na wieki z Tobą żyć. 
 
 

213. Dzieckiem Bożym 
 
Dzieckiem Bożym jestem ja, 
la la la la la la la la la la /x2 
 
1. Ojciec Bóg kocha nas, 
miłość swą zsyła nam, 
Któż jak On wielki jest, 
któż jak On miłość ma. 
Święty Bóg, Ojciec nasz, 
co dzień ma hojną dłoń, 
Kocha nas, dzieci swe, 
mimo grzechów oraz wad. 
 
2. Ojciec Bóg Syna dał, 
jako dar grzesznym nam, 
Jezus - Bóg zniżył się, 
Jezus - Brat zbawił nas. 
Poprzez krzyż grzechy starł, 
życie dał, radość wniósł. 
Zmartwychwstał jako Pan, 
On jedyną drogą nam. 
 
3. Słońce mam w sercu swym, 
bowiem Pan kocha mnie, 
Cieszę się, śpiewam wciąż, 
bowiem Pan kocha mnie. 
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Któż mi dał tyle łask, 
przyjaźń swą, szczęścia moc, 
Któż jak Bóg, któż jak Pan, 
tak pokochał pięknie mnie  

 
214. Joy like a Fountain 
 
I've got joy like a fountain 
I've got joy like a fountain 
I've got joy like a fountain 
In my soul      /x2                           
 
215. Niech nas ogarnie łaska 
 
Niech nas ogarnie, łaska Panie, Twa. 
Duch Twój Święty, niech dotknie nas.  /x2 
 
216. Dzięki, o Panie 
 
Dzięki, o Panie, składamy dzięki, 
o Wszechmogący nasz Królu w niebie. 
 

1. Za to, że dałeś nam wiarę... 
2. Za to, że dałeś nam miłość... 
3. Za to, że dałeś nam siebie... 
4. Ty nam przebaczasz grzechy... 
5. Ty nam przywracasz życie... 
6. Za to, że jesteś z nami... 
7. Tobie śpiewamy z radością... 
 
217. Jezus jest tu 
 
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu.    
 
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,    
Jezus jest tu.  
2. Pan jest wśród nas … 
3. Bóg kocha nas ... 
 
218. Dzięki Jezu 
 
Dzięki Jezu /2x                        
Dzięki Ci ,że kochasz mnie.        
Dzięki Jezu /2x 
Dzięki Ci o dzięki Ci, że kochasz mnie. 
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219. Bóg nie umarł, Jezus żyje 
 
Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x 
daj Mu ręce swe, 
daj Mu nogi swe, 
daj Mu serce swe 
daj Mu duszę swą, 
On Twoim Panem jest. 
 
220. Chwalcie łąki umajone 
 
Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.         
Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!    /x2 
 

Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata.  /x2 
 

Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona; 
Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi.  /x2 
 
221. Przygotuję Ci serce, o Chryste 
 
Przygotuję Ci serce, o Chryste,  
Przygotuję Ci serce niewinne. 
Takie jasne, radosne i czyste,  
Przygotuję Ci serce, o Chryste. 

Przygotuję Ci serce ofiarne,  
Precz odrzucę, co kusi i wabi. 
Przygotuję nadzieją i wiarą,  
Przygotuję Ci serce ofiarą. 

Przyozdobię Ci serce miłością,  
Taką wielką co wszystko zwycięża, 
Abyś wstąpił do niego z radości,  
Przygotuję Ci serce miłością. 

 

222. Pan Jezus już się zbliża 
 

Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi, 
Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. 
  
O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. 
O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. 
 
Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był, 
Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył. 
 
Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, 
Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, odpuść mi. 
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223. Święty, Święty, Święty, Święty 
 
1. Święty, Święty, Święty, Święty, 
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. 
Dziś wznosimy nasze ręce, 
uwielbiając miłość Twą, 
Święty, Święty, Święty, Święty!  /x2 
 
2. Dobry Ojcze, Dobry Ojcze, 
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze, 
Dziś wznosimy... 
 
3. Drogi Jezu, Drogi Jezu,  
Swoją Krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu, 
Dziś wznosimy ... 
 
4. Duchu Święty, Duchu Święty, 
Przyjdź napełnij nas na nowo, Duchu Święty, 
Dziś wznosimy... 
 
 
 

224. O Panie Ty nam dajesz  
  
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. /x2 
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. /x2 
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. /x2 
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. 
 
4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. /x2 
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. 
  

225. On jest moim życiem 
 
On jest moim życiem, On jest moją siłą. 
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan. 
On jest moim życiem, On jest moją siłą. 
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan. 
 
Wielbić Cię chcę życiem mym, wielbić Cię chcę pieśnią mą, 
ze wszystkich mych sił, uwielbiać Cię chcę, 
moja nadzieja to Ty.  
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226. 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… 

 

227. W tobie 
 
1. W tobie, wszystko mam (x2) W tobie Jezu /całość x4 
 
Ref.: W obecności twej potrzebuję Cię, szukam twarzy Twej,  
ja uwielbiam Cię (drogi Jezu) 
w obecności Twej pragnę ukryć się, szukam twarzy Twej 
Ciebie tylko chcę (drogi Jezu)(x2) 
 
2. W tobie pokój mam (x2) W tobie Jezu /całość x4 
 
3.W tobie radość mam (x2) W tobie Jezu /całość x4  
 
228. 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 Jego 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 
W Duchu Świętym je wypełniać 
Amen Amen Amen (2x)  
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229. Pomódl się Miriam 
 
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. 
 
Miriam, Tyś jest bramą do nieba, 
moim niebem jest Twój Syn 
Weź mnie, weź mnie do Swego łona, 
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. 
 
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. 
Gdybym umarł, odpocząłbym. 
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. 
Pragnę umrzeć, aby żyć. 
 
230. Chlebie najcichszy 
 
ref.: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem 
ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2 
 
1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem /x2 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom /x2 
 
Chlebie najcichszy... 
 
2. A ułomki chleba, które zostaną /x2 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2  
 
231. W cieniu Twoich rąk 
 
W cieniu Twoich rąk ukryj, proszę, mnie, 
Gdy boję się, gdy wokół mrok,  
bądź światłem, bądź nadziei dniem. 
Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, 
Jak ręka, która trzyma mnie.  
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni 
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. 
 
Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie, 
Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych.  
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232. O Mario, czemu pobladłaś 
 
1. O Mario,  czemu pobladłaś 
Tyś można jak inna żadna 
Bo poczniesz Króla nad króle 
A nazwą Go Emmanuel. 
 
Ref:  Nie trwóż się Mario – Lilijo  
Dzieciątko Święte powijesz 
Siankiem Mu żłobek wyścielesz  
Nim błyśnie Gwiazda w Betlejem. 
      
Radować wszyscy się będą 
Muzyką chwalić kolędą  
Bić będą niskie pokłony 
Przed Twoim Jednorodzonym 
Jednorodzonym, Jednorodzonym. 
 
2. Nadzieje ludu spełnione, 
bo Ciałem się staje Słowo. 
Niech będzie błogosławiony 
żywota Twojego Owoc. 
 
233. Chleb Pielgrzymów 
 
Lud Twój Panie, lud pielgrzymi prosi, byś był światłem, 
Byś, na drodze do Królestwa wzmacniał serca Twoim Ciałem. 
Zostań, zostań wśród nas, o Panie! 
 
1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą. 
Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną. 
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, 
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. 
 
2. Twoje wino niech jest napojem mocy, 
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady. 
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, 
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 
 
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, 
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi. 
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, 
Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.  
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234. Panie, pragnienia ludzkich serc 
 
Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc,  
Ty zaspokoisz sam. 
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,  
Pszeniczny Darze, przyjdź! 
 
1. Jak pasterz woła owce swe, 
I znają jego głos, 
Tak wzywasz nas, rodzinę swą, 
Za Tobą chcemy iść. 
 
2. Z radością więc śpiewamy Ci 
Ten dziękczynienia hymn. 
Godnymi czynisz dzisiaj nas 
Niebieski dzielić Chleb. 
 
3. Ty, Panie, dajesz Siebie nam, 
By naszym życiem być. 
Jak braciom służyć, naucz, 
Jak miłością, prawdą żyć. 
 
 
 
235. Marana Tha! Przyjdź Jezu 

 
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. 
 
2.W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam, 
Przez Ciała, Krwi tajemniczą moc. 
 
3.Gdy miłość swą okażemy wkrąg, 
Przychodzisz już dziś na ziemię swą. 
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236. Chwalę Ciebie Panie 
 
1. Chwalę Ciebie Panie /2x 
i uwielbiam, /2x 
Wznoszę w górę swoje ręce, 
Uwielbiając Imię Twe./2x 
 
Ref.: Bo wielkiś Ty 
Wielkie dzieła czynisz dziś 
Nie dorówna Tobie nikt./2x 
 
2. Jesteś mą nadzieją, /2x 
wiarą, życiem /2x 
Daj mi poznać Swoje drogi 
Bym nie zbłądził nigdy już./2x 
 
3. Jesteś świata Panem /2x 
i Opoką /2x 
W Tobie składam troski swoje 
Tobie daje serce swe. /2x 
 
237. Chrystus Pan Zbawieniem jest 
 
Ref. Chrystus Pan Zbawieniem jest,  
 Jemu chwała, Jemu wieczna cześć! 
 Chrystus Pan Zbawieniem jest, 
 Chwałę i cześć oddajmy Mu! 
 
1. Jesteś Drogą, prowadź nas, czuwaj nad nami w każdy czas. 
    Drogą Twą pójdziemy dziś, by w Tobie żyć na wieki. 
2. Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc. Słowa Twe, Panie, mają moc. 
     Prawda Twa uwalnia nas, by w Tobie żyć na wieki. 
3. Jesteś Życiem, Źródłem bez dna, kto ufa Tobie, życie ma. 
    Życiem swym obdarzasz nas, by w Tobie żyć na wieki.  
 
238. Chwalimy Pana dziś 
 
Chwalimy Pana dziś 2x 
za łaskę którą daje nam 2x 
Chwalimy Pana dziś 2x 
Za Jego moc. 
I z otwartym sercem 
stoję przed Nim Na,na,na,na na 
By oddać Mu siebie, swe szczere "ja". 
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239. Hymn o krzyżu 
 
Drzewo krzyża surowe, 
tyś Ciało Chrystusowe 
Dźwigało. 
 
Marii Panny lamenty 
i bok święty rozcięty 
Widziało. 
 
Na Ciebie krew i woda 
I łaska Chrystusowa 
Spłynęły 
 
Na Tobie Kościół Święty 
I Wiary fundamenty 
Stanęły 
 
Potężnym Majestatem 
Wysoko ponad Światem 
Górujesz 
 
Przemija postać świata 
A Ty po wszystkie lata 
Królujesz. 
 
240. Jak mi dobrze 
 
1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie./2x  
 
Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś    
zawsze chcę przy Tobie być, Panie. (2x)    
 
2. Boża miłość wypełnia mnie Panie. 
 
3. Boży pokój wypełnia mnie Panie. 
 
4. Boża radość wypełnia mnie Panie. 
 
241. Kiedy Ci smutno (Amen jak Maryja) 
 
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,     
Mów: Amen - jak Maryja, 
Amen - widocznie Bóg tak chce.  
Tak jak Maryja, 
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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... 
 
242. Lolek 
 
Wadowice - rok 20 Emi rodzi syna 
Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna 
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki 
Po maturze z kolegami wypad na "Kremówki" 
 
Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu 
Wnet Go droga ta zawiedzie aż do Watykanu 
16 października 7 8 roku słyszy świat: 
„Habemus Papa” i doznaje szoku 
 
Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
13 maja cały świat oddech wstrzymuje 
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje 
Matka Boża miała tutaj plany widać własne 
Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne 
 
Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje 
Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje 
Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie 
Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie 
 
Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2 
 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem 
 
Zostań z nami, Zostań z nami, Zostań z nami, 
Zostań z nami, Zostań z nami, Zostań z nami, 
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Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane 
Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane 
Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje 
Dzieło Jana Pawła Bene detto podejmuje 
 
Ref.: Mamy nowego! Benedykta XVI /x4 

 
243. Nic, nie musisz mówić nic 
 
Nic nie musisz mówić nic 
Odpocznij we mnie               zwrotka 2x 
Czuj się bezpiecznie.        
 
Pozwól kochać sie  
Miłość pragnie Ciebie.          refren 2x 
 
244. Na drugi brzeg 
 
Tak jest mało czasu mało dni, serce bije tylko kilka chwil 
Niespokojne 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 
 
245. Schowaj mnie 
 
1. Schowaj mnie pod skrzydła Twe 
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. 
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246. Mój ląd 
 
1. Twoje ręce to mój ląd, wiem nie utonę 
Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm 
Twoje ręce to mój ląd pokonam drogę 
Do tych wyciągniętych rąk. 
2.Czuję, że już blisko jest to wytęsknione 
Wtulam się w ramiona Twe, kiedy dokoła chłód 
Pierwsza gwiazda nieba gest, wskazuje drogę 
Może dziś się zdarzy cud 
 
Widzę Cię, jesteś tam, światło woła mnie 
Coraz bliżej Ciebie być, (tego pragnę) 
Chociaż czasem trzeba iść (pod prąd) 
Suchą stopą przejdę dziś (po tej wodzie) 
Twoje ręce to mój ląd 
 
3.Twoje ręce to mój ląd, (wiem nie utonę) 
Twoje ręce to mój brzeg, (i obiecany dom) 
Jedno miejsce wolne wciąż, (zaczeka na mnie) 
Twoje ręce to mój ląd 
 
Widzę Cię jesteś tam, (widzę Cię), słyszę głos znany 
Tak (słyszę głos), jesteś tam widzę Cię (jesteś tam) 
światło woła mnie 
 
Ref: Coraz bliżej... 
Twoje ręce to mój ląd 
 
4.Coraz bliżej Ciebie być, (tego pragnę) 
Chociaż czasem trzeba iść (pod prąd) 
Wokalistka z wstawkami chóru 
Suchą stopą przejdę dziś (po tej wodzie) 
Twoje ręce to mój ląd 
Twoje ręce to mój brzeg 
Twoje ręce to mój ląd /8x 
 
247. Bohater 
 
Taki mądry, taki silny,  
taki wielki – większy od innych!  
W swoich rękach trzymasz cały świat 
Taki mocny, taki bliski, 
taki dobry - lepszy od wszystkich 
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jesteś przy mnie, moje myśli znasz 
 
Oo-oo - tylko Ty! 
 
Jesteś moim bohaterem 
i najlepszym przyjacielem 
na innego nie zamienię Cię... 
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INDEKS 
 
 

A - a - a alleluja, 40 
A, a, a, Adoramus Te Domine!, 16 
Abba Ojcze, 21 
Ach, mój Jezu, 27 
Ad majorem Dei gloriam, 20 
Alleluja (Psalm 148), 10 
Alleluja On jest światłem, 57 
Alleluja, amen, alleluja, 12 
Alleluja, wznoś pod niebo głos, 13 
Amen, jak Maryja, 25 
Anioł rzekł Maryi, 35 
Apel Jasnogórski, 30 
Arka Noego - Abecadło, 54 
Arka Noego - Alleluja i Hosanna, 41 
Arka Noego - Chleba z nieba, 43 
Arka Noego – Chojka, 44 
Arka Noego - Daj na zgodę!, 42 
Arka Noego - Dlaczego Dzisiaj, 44 
Arka Noego - Dobrze, że jesteś, 45 
Arka Noego - Dziękuję Ci, 34 
Arka Noego - Faustyna Przypomina, 45 
Arka Noego - Ja Nie Umieram, 44 
Arka Noego - Księga się zamyka, 42 
Arka Noego - Mama Królowa, 46 
Arka Noego - Mamy czas, 41 
Arka Noego - Moje oczy to widziały, 46 
Arka Noego - Moje serce śpi, 47 
Arka Noego - Na drugi brzeg, 40 
Arka Noego – Najlepsza modlitwa, 55 
Arka Noego - Nie boję się gdy ciemno jest, 

48 
Arka Noego – Nie cykali się, 53 
Arka Noego - Nie lękaj się, 48 
Arka Noego - Niedziella, 47 
Arka Noego - Nowe przykazanie, 49 
Arka Noego - O Stworzycielu Duchu 

przyjdź, 49 
Arka Noego - Santo Subito, 50 
Arka Noego - Świeć Gwiazdeczko Świeć, 

50 
Arka Noego - Święty uśmiechnięty, 51 
Arka Noego – Tato, 52 
Arka Noego – Weź mnie na ręce, 55 
Arka Noego – Wojna jest zła, 55 
Arka Noego - Znowu Cię Spotykam, 56 

Arka Noego – Zwiastowanie, 52 
Bądź pozdrowiony gościu nasz, 77 
Będę śpiewał Ci, 64 
Będę śpiewał Tobie, 13 
Błogosławieni Miłosierni - Jakub Blycharz, 

69 
Bo jak śmierć potężna jest miłość, 21 
Bohater, 90 
Boża radość jak rzeka, 77 
Boże Twa łaska nad nami jest, 61 
Bóg jest miłością, 21 
Bóg kocha mnie, 77 
Bóg nie umarł, Jezus żyje, 80 
Bóg tak umiłował świat, 61 
Chcę przestąpić Jego próg, 2 
Chcę wywyższać Imię Twe, 64 
Chciałbym Ci, Boże, 14 
Chleb Pielgrzymów, 84 
Chlebie najcichszy, 83 
Chrystus Pan przyszedł na świat, 60 
Chrystus Pan Zbawieniem jest, 86 
Chwalcie łąki umajone, 80 
Chwalcie Pana Niebios, 13 
Chwalę Ciebie Panie, 86 
Chwalimy Pana dziś, 86 
Ci, których odkupił Pan, 62 
Czcijmy Jezusa czcijmy Go, 73 
Czy wy wiecie, 13 
Dotknął mnie dziś Pan, 17 
Dotknij Panie, 5 
Duchu Święty Boże przyjdź, 8 
Duchu Święty przyjdź, 3, 5 
Duchu Święty wypełnij tę świątynię - moje 

ciało, 6 
Duchu Święty, Stworzycielu, 8 
Duchu Święty, wołam: „Przyjdź!”, 5 
Dzieckiem Bożym, 78 
Dzielmy się wiarą jak chlebem, 18 
Dzięki Jezu, 79 
Dzięki, o Panie, 79 
Dziękuję Bogu dziś, że nas zjednoczyć 

chciał, 17 
Dziękuję Ci, 67 
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę, 4 
Dziś stoimy tu u Twych stóp, 4 
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Exodus 15 - Duszo ma Pana chwal, 67 
Exodus 15 - Nasz Bóg, 65 
Gdy kiedyś Pan powróci znów, 27 
Gdy klęczę przed Tobą, 33 
Gdy schodzimy się, 3 
Golgota, 25 
Ha-ha-ha-ha-lleluja, 31 
Hymn o krzyżu, 87 
I tak już wiele lat, 29 
Idzie mój Pan, 3 
Jak mi dobrze, 87 
Jak odnaleźć mam Chrystusa, 29 
Jeden chleb, 31 
Jeden jest tylko Pan, 2 
Jeruzalem Jeruzalem, 72 
Jest na świecie miłość, 35 
Jest zakątek na tej ziemi (Czarna 

Madonna), 33 
Jesteś blisko mnie, 39 
Jesteś królem, 8 
Jesteś radością mojego życia, 66 
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie!, 34 
Jezioro Genezaret, 69 
Jezu Chryste, Panie miły, 28 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, 20 
Jezu, ufam Tobie, 58 
Jezu, ufam Tobie (2), 59 
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, 57 
Jezus Chrystus moim Panem jest, 10 
Jezus daje nam zbawienie, 24 
Jezus jest tu, 79 
Jezus najwyższe Imię, 75 
Jezus o poranku, 9 
Jezus swoją Matkę pozostawił, 38 
Jezus Zwycięży, 57 
Joy like a Fountain, 79 
Już nie szukam Panie, 69 
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, 22 
Kiedy Ci smutno (Amen jak Maryja), 87 
Kiedyś wino i chleb, 63 
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, 31 
Kocham więc nie musze się bać, 74 
Królowej Anielskiej śpiewamy, 34 
Króluj nam Chryste, 22 
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 29 
Krzyżu Święty, 26 
Kyrie, 27 
limy Pana dziś, 34 
Lolek, 88 

Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, 17 
Ludu mój ludu, 28 
Magnificat, 20 
Marana Tha! Przyjdź Jezu, 85 
Maryjo Matko mojego wezwania, 82 
Maryjo, śliczna Pani, 33 
Matka, 70, 77 
Matko, która nas znasz, 36 
Miłość Twa, 76 
Misericordias Domini, 20 
Mój Jezu, mój Zbawco, 32 
Mój Jezus Królem królów jest, 73 
Mój ląd, 90 
Mój zbawiciel, 71 
Na drugi brzeg, 89 
Nadejdzie dzień (TGD), 68 
Nic, nie musisz mówić nic, 89 
Niczym się nie trap, 19 
Nie bój się, nie lękaj się, 18 
Nie bój się, wypłyń na głębię, 8 
Nie lękaj się (Pustynia), 19 
Nie lękajcie się, 75 
Nie mam nic co bym mógł Tobie dać, 58 
Nie ścigaj się z miłością, 16 
Nie umiem dziękować Ci Panie, 11 
Niech będzie chwała, 9 
Niech nas ogarnia Łaska Panie Twa, 5 
Niech nas ogarnie łaska, 79 
Niechaj z nami będzie Pan, 15 
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię, 6 
O Mario, czemu pobladłaś, 84 
O Panie Ty nam dajesz, 81 
O wychwalajcie Go wszystkie narody, 56 
Oczyść serce me, 36 
Oddajmy cześć, 40 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, 14 
Ogrody, 74 
On jest moim życiem, 81 
Oto jest dzień, 2 
Oto Pan Bóg przyjdzie, 75 
Oto stoję u drzwi i kołaczę, 15 
Pan blisko jest, 11 
Pan jest mocą swojego ludu, 20 
Pan jest pasterzem moim (Psalm 24), 9 
Pan Jezus już się zbliża, 80 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem (Barka), 21 
Pan mnie strzeże, 63 
Panie dobry jak chleb, 32 
Panie mój, przychodzę dziś, 35 
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Panie Twój tron, 8 
Panie, nasz Panie (Psalm8), 12 
Panie, pragnienia ludzkich serc, 85 
Pewnej nocy, 61 
Pieśń jedności, 76 
Pomódl się Miriam, 83 
Powietrzem moim jest, 82 
Przed obliczem Pana, 41 
Przepraszam Cię Boże, 2 
Przybądź Duchu Święty – Hymn do Ducha 

Świętego, 7 
Przychodzisz, Panie, 30 
Przygotuję Ci serce, o Chryste, 80 
Przyjaciela mam, 36 
Przyjacielu chcę być z tobą, 3 
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, 6 
Przyjdź z pokłonem, 2 
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary, 71 
Przyszedł na świat, 65 
Rozpięty na ramionach, 25 
Ruah, 7 
Ruszaj tam, 71 
Samba pocztowo dżdżysta, 66 
Schowaj mnie, 89 
Spocznij na nas Duchu Pana, 5 
Stoję dziś, 61 
Szukajcie wpierw, 30 
Śpiewajmy mu, 74 
Święte imię Jezus, 76 
Świętemu Bogu oddaj cześć, 59 
Święty, Święty, Święty, Święty, 81 
Ta krew, 51 
Tak mnie skrusz, 15 

To mój Pan wiele mi uczynił, 18 
Tobie chór aniołów, 11 
Tylko śpiewać chcę (Hillsong „ONLY 

WANNA SING”), 68 
Tyś jak skała, 22 
Tyś w wieczerniku, 78 
Ubi caritas, 19 
Uwielbiajcie Pana, 11 
Uwielbiam Imię Twoje, Panie, 10 
W drogę z nami wyrusz Panie, 23 
W krzyżu cierpienie, 27 
W lekkim powiewie, 5 
W tobie, 82 
walę Ciebie Panie, 64 
Wesoły nam dzień dziś nastał, 26 
Wielbić Imię Pana dziś chcę, 9 
Wielbić Pana chcę, 20 
Wiele jest serc, 24 
Wspaniały Dawco Miłości, 15 
Wszystkie moje troski i kłopoty, 73 
Wy jesteście na ziemi, 16 
Wykrzykujcie na cześć Pana, 38 
Z dawna Polski Tyś Królową, 37 
Zawitaj Królowo Różańca Świętego, 39 
Zbawienie przyszło przez krzyż, 24 
Zjednoczeni w Duchu, 16 
Zmartwychwstał Pan (gdzie jesteś o 

śmierci?), 60 
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, 59 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec 

ofiarował nam, 58 
Zobaczcie, jaką miłością, 62 
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