1. Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i z samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie
Ref.: Abba Ojcze x4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do Siebie
Uczynił Swoimi dziećmi
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina

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

3. Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić /x2
i pagórki się zachwiać /x2
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie
Mówi Pan /x3
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4. Bóg tak umiłował świat
Bóg tak umiłował świat,
Że Syna Swego Jednorodzonego dał
Aby każdy, kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Oo Jezus, Jezus, Jezus /x2

5. Bóg, nasz Pan
Bóg, nasz Pan jest dobry cały czas x2
Więc uwielbij Go x2

6. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie (Ps 34)
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach mych zawsze Jego chwała.
Dusza ma będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił go ze wszystkich ucisków.
Skosztujcie, zobaczcie, jak dobry jest nasz Pan
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7. Chcę wywyższać Imię Twe
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

8. Choćby wasze grzechy
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
Nad śnieg wybieleją, zapewniam was.

9. Chwalcie Pana Niebios (Ps 146)
Ref.: Chwalcie Pana Niebios
Chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata,
bo On Bogiem jest
1. Chwal duszo moja Pana mego Króla
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
W Bogu, który stworzył Niebo i Ziemię
Wszystko, co żyje śpiewa Alleluja!
3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On da ci wszystko
Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!
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10.

Chrystus Pan karmi nas

Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem
Chwalmy Go na wieki
1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.
4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.
5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.
6. W Jego mocy objąć władzę
A wydźwignąć pokornego
Wszystkich głodnych zaspokoić
Głodem wstrząsnąć bogatego
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11.

Chwalmy Pana bo jest dobry (Ps 136)

1. Chwalmy Pana bo jest dobry, na wielki trwa łaska Jego.
Chwalmy Pana, Króla królów, na wieki trwa łaska Jego.
Ref.: Mój Pan, mój Bóg jest tarczą mą, skałą zbawienia mego/x2
2. Który stworzył cały wszechświat, na wieki…
Który czyni cuda wielkie…
3. Grajmy Panu, bo jest dobry…
Klaszczmy Panu, bo jest dobry…
4. Tańczmy przed Panem, bo jest dobry…
Chwalmy Pana, bo jest dobry…

12.

Duchu Święty wołam przyjdź

1. Duchu Święty wołam przyjdź x2
Bądź jak ogień w duszy mej x2
Bądź jak ogień w ciele mym x2
Rozpal mnie
Ref.: Wszechmogący Bóg
Jest pośród nas
Miłosierdzie Jego wielkie jest
Okazuje dobroć Swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go

13.

Gdybym przechodził (Ps 23)

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę zła nie ulęknę się.
W każdą noc i dzień, Pan prowadzi mnie
Wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę
Drogę swą wskazuje mi./x2
Pan jest pasterzem mym./x2
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14.

Jahwe ja wiem jesteś tu (Ps 139)

Ref. Jahwe ja wiem jesteś tu
Przy mym boku dzień po dniu
Ochraniasz mnie od zła
I prowadzisz mnie drogą odwieczną
1. Ty przenikasz mnie Panie i znasz
Czy siedzę czy stoję zawsze wiesz
Twoja dłoń jest nade mną
Odsuwa śmierci cień
Chroni mnie przed złem
2. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam
Gdybym wstąpił do nieba będziesz tam
Czy na skrzydłach jutrzenki
Czy na krańcu mórz
Tam bym znalazł Cię
3. To Ty sam utworzyłeś mnie
Moje serce i myśli wszystkie znasz
Zanim słońce ujrzałem
Ty utkałeś mnie
W łonie matki mej
4. Jak wspaniałe są dzieła Twoich rąk
Jak głębokie są, Panie, myśli Twe
Gdybym wszystkie policzył
A więcej ich niż gwiazd
Znów bym znalazł Cię

15.

Jeden Duch

Jeden Duch, jeden Duch, i jedno serce
Ożywiały wszystkich wierzących
Żaden nie /x2
Nie nazywał swoim tego, co posiadał
Apostołowie z wielką mocą
Świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
A wszyscy oni mieli wielką łaskę
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16.

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,
śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

17.

Jesteś królem

Jesteś królem /x2
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
Wielbiąc Go

18.

Jezus Chrystus to Panów Pan

/: Jezus Chrystus to Panów Pan
Całej ziemi król! :/x4
Jedyny Pan – władca narodów,
Jedyny Pan i Bóg
W innym imieniu nie ma zbawienia,
Bo Jezus to Panów Pan
Jezus to Panów Pan
Bo Jezus to Panów Pan
Alleluja, alleluja, alleluja /x4

19.

Król królów

Król królów, Pan Panów, chwała, Alleluja! /x2
Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! /x2
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20.

Kocham, więc nie muszę się bać

1. Kocham, więc nie muszę się bać
Zabierz mój strach /x3
Bo Jezus mówi ci, że miłość ta
Zabiera strach /x3
Ref.: /: Oo! Jezus - Drogą
Jezus - Prawdą
Jezus - Życiem! :/ x2
2. Jezus daje ci miłość swą
Nie lękaj się /x3
Bo Jezus mówi ci, że miłość ta
Zabiera strach /x3

21.

Lud Twój Panie

1.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
Ref. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi
Prosi byś był światłem
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca Swoim Ciałem
Zostań, zostań wśród nas O Panie
2.Twoja krew niechaj jest napojem mocy
I kieruje zapał kroków w Twoje ślady
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości
Twój głos sprawi, ze 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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22.

Krzyżu święty

1. Krzyżu święty, nade wszystko
Drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
Jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Rozkoszny owoc nosiło
2. Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym,
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia,
Spuść lekkuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
3. Tyś samo było dostojne
Nosić światowe zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypływała.
4. Niesłychanać to jest dobroć
Za kogo na krzyżu umrzeć,
Któż to może dzisiaj zdziałać,
Za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował.

23.

Memu Bogu, Królowi

/: Memu Bogu, Królowi
Będę śpiewał tę pieśń
Teraz zawsze, na wieki, Amen :/x2
/: Alleluja, alleluja, alleluja, Amen :/x2
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24.

Miałem Pana (Ps 16)

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana.
On stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.
Dlatego cieszy się, cieszy się me serce i raduje język,
Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei,
Że nie zostawisz mej duszy w otchłani, nie zostawisz,
Ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu.
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać,
I napełniasz mnie radością Swoją przed obliczem Twoim.

25.

Miłosierny jest Pan i łaskawy (Ps 103)

ref. Miłosierny jest Pan i łaskawy
Nieskory do gniewu i łagodny
Nie wiedzie sporu do końca
Nie płonie gniewem na wieki.
1.Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
Bierze w opiekę wszystkich uciśnionych
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
Dzieła swoje synom Izraela
2.Dni człowieka są jak trawa
Kwitnie jak kwiat na polu
Ledwie muśnie go wiatr a już go nie ma
Miejsca gdzie był już go nie poznają.
3.Pan w niebie tron swój ustanowił
I panowaniem objął Wszechświat
Błogosławcie Pana Aniołowie
Błogosław Duszo moja Pana.
4.Jak wysoko niebo nad ziemią
Tak można jest jego łaskawość
Jak daleko wschód od zachodu
Tak lituje się nad dziećmi swymi.
5.On wie jak nas ukształtował
Pamięta że jesteśmy prochem
Błogosławcie Pana Jego dzieła
Słudzy Pańscy pełniący Jego wolę.
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26.

Miłość Twa

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

27.

Misericordias

Misericordias Domini
in aeternum cantabo.

28.

Mój Pan mocą moją jest

/: Mój Pan mocą moją jest
Skałą i zbawieniem, On Bogiem mym :/x2
Dla Ciebie otwieram, serce swe /x4

29.

Niech miłość

Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie,
Pieśnią chcę chwalić imię Twe
I z dziękczynieniem sławić Cię.

30.

Niech oblicze Twe Panie mój

Niech oblicze Twe, Panie mój
Zajaśnieje przed sługą Twym.
Niech przenika mnie Jego blask.
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31.

Niech zabrzmi Panu (Ps 148)

Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
na wysokościach cześć niech oddadzą,
wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
wielbicie Pana, Jego zastępy
2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
wody podniebne wielbijcie Pana!
3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!
4. On daje siłę swemu ludowi,
z prochu podnosi swoich przyjaciół,
jest Bogiem bliskim dla Izraela,
swoich wybranych On sam umacnia.
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
przez wszystkie wieki wieków. Amen!

32.

Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie - uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
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33.

Nie nam, Panie nie nam

Ref.: Nie nam, Panie nie nam
Lecz Twemu Imieniu daj chwałę i cześć
Nie nam, Panie nie nam
Lecz Twemu Imieniu daj cześć
1. Święty, święty wszechmogący Bóg
Który był, który jest i który ma przyjść
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki!
2. Godzien jest Baranek, który był zabity
Otrzymać wszelką chwałę cześć i błogosławieństwo
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki!
3. Niechaj chwalą Go pełnego chwały
i niebo i ziemia i wszelkie ich stworzenia
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki!
//Refren.
4. /: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków, Amen!
Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki! :/x6
//Refren.

34.

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 /x2
2.Przez dar Twojego chleba, o 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
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35.

Nie unoś się (Ps 37)

1. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym,
/: bo znikną tak prędko jak trawa
i zwiędną jak świeża zieleń. :/x2
2. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj na ziemi, dochowaj wierności.
Raduj się w Panu, a On spełni Twe pragnienia.
Powierz Mu swoją drogę, On sam będzie działał.
3. Sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja - jak południe.
/: Z pokorą stań przed Panem
i Jemu zaufaj! :/x2
4. Nie oburzaj się na tego, komu szczęści się w drodze,
na człowieka, który obmyśla zasadzki.
Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.
Ref.: /: Złoczyńcy bowiem wyginą,
a ufający Panu posiądą ziemię. :/x2
Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
spojrzysz na niego, a już go nie będzie.
Natomiast pokorni posiądą ziemię
i będą cieszyć się wielkim pokojem.
5. /: Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze. :/x4
//Refren.

36.

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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37.

Oto Pan Bóg przyjdzie

Oto Pan Bóg przyjdzie,
Z rzeszą świętych k‘nam przybędzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie
Alleluja, alleluja!

38.

Oto stoję u drzwi i kołaczę

Oto stoję u drzwi i kołaczę x2
Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał.
A on ze Mną

39.

Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem
Nie jestem sam
W Nim moja siła
Nie jestem sam

40.

Pan mnie strzeże

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem.
Czuwa nade mną Bóg /x3
Mój Bóg
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41.

Pan mój jest pasterzem moim (Ps 23)

Pan mój jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na zielonych niwach pasie mnie
Nad spokojne wody mnie prowadzi
I duszę mą pokrzepia
I wiedzie mnie ścieżkami
Sprawiedliwości swojej
Choćbym nawet szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną
Laska Twoja i kij Twój mnie
Pocieszają
Laj la la laj la la laj laj laj laj laj

42.

Panie ogień pal

Panie ogień pal
Wypal smutek i żal.
Wypal myśli natrętne niechciane
Wypal to, co winno być zapomniane…

43.

Panie Tyś Bogiem moim (Ps 63)

Panie Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam.
Za Tobą tęskni moje ciało, Ciebie pragnie moja dusza. /x2

44.

Panu naszemu

/: Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego święte imię :/x2
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja /x2
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45.

Pan światłem i moim zbawieniem (Ps 27)

1. Pan światłem i moim zbawieniem: kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?
Ref.: Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.
2. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności.
//Refren.
O jedno proszę Pana - tego poszukuję
bym w domu Pańskim przebywał
Po wszystkie dni mego życia

46.

Pokładam w Panu ufność mą (Ps 130)

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
racz wysłuchać Panie prośby mej,
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
usłysz modły i błagania.
2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się,
lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.
4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.
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47.

Przybądź Duchu Święty

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 utuleniem.
3. Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
4. Obmyj, co nie święte,
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!
Amen Alleluja
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48.

Przed obliczem Pana

Przed obliczem Pana uniżmy się /x2
/: Pan sam wywyższy nas
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy nas :/x2

49.

Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary

Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary
Pobłogosław wino to i chleb
/: Wszystko, co czynimy
Wszystko, co śpiewamy
Przyjmij w darze dobry Boże nasz :/x2

50.

Rozmiłowałem się

Ref.: Rozmiłowałem się, bo usłyszał Pan głos błagania mego
1. Bo skłonił ku mnie ucho Swoje
I póki dni moich wzywać Go będę
Opętały mnie sidła śmierci
Aż wezwałem Imienia Pańskiego
2. Łaskawy jest pan i sprawiedliwy
Bóg nasz jest miłosierny
Strzeże maluczkich Pan
Poniżony zostałem, a On mnie wspomógł.
3. Wróć ma duszo do spokoju swego
Gdyż Pan ciebie obdarował
Uchroniłeś dusze moją od śmierci,
oczy od łez, nogę mą od upadku.

51.

Sh‘ma Israel (Jedyny Pan)

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Wszystko co mam oddaję mu
On jedynym panem jest
Sh‘ma Israel!! /x2
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52.

Oto jest dzień

Oto jest dzień, /x2
Który dał nam Pan. /x2
Weselmy się /x2
I radujmy się w nim. /x2
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!

53.

O wychwalajcie Go wszystkie narody (Ps 117)

O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A jego wierność trwa na wieki!
O alleluja, alleluja! /x2

54.

Sandały (Gdy uczniów swych)

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan
By nieśli wieść radosną
Żegnając ich dał Swoją moc
I mówił tak z miłością
Ref: Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać
Nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać
2. Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata
Bogaci tak , nie mając nic
Bo miłość jest bogata
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55.

Skosztujcie i zobaczcie (Ps 34)

Ref.: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan! /x2
1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśni wdzięczności.
Niech z ust moich chwała Jego nieustannie płynie.
2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni,
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy Imię Jego.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać,
I ze wszelkiej trwogi mojej raczył mnie wyzwolić.
4. Skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry,
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony.
5. Z czcią i lękiem służcie Panu, Święty Ludu Boży,
Bo nie znają niedostatku ludzie bogobojni.

56.

Tchnij moc

Tchnij moc tchnij miłość
I przenikaj życie me
Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć
I z całej siły swej oddaję Ci cześć
O Panie mój x2

57.

Twoja miłość jak ciepły deszcz

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.

58.

Ubi caritas

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est
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59.

Tylko w Bogu moje jest zbawienie (Ps 62)

1. Tylko w Bogu moje jest zbawienie
W Nim jedynie duszy ukojenie
Moja chwała i skała
W Nim pokładam mą nadzieję
2. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie
Wylewajcie przed Nim serca wasze
Ludzie lżejsi niż tchnienie
Tylko w Bogu jest zbawienie
3. Sprawiedliwy jest nasz Pan
Każdy zbierze to, co siał
Kto uwierzy nie zawiedzie się
Przychodzimy przed Twój tron
Chcemy widzieć Twoją moc
I doświadczyć, Panie, łaski Twej

60.

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

61.

Ukaż mi Panie Swą twarz

Ukaż mi Panie Swą twarz,
Daj mi usłyszeć Twój głos
Naucz mnie słuchać Ciebie,
Wskaż mi cień Twego oblicza
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62.

Uratowani

1. Uratowani z wielkiej otchłani
Nie oszczędzajcie nóg, ruszajcie w tany
Wy wyciągnięci z głębokiej toni
Nie oszczędzajcie dłoni, klaszczcie głośno tak
2. Uratowani z wielkiej otchłani
Nie oszczędzajcie nóg ruszajcie w tany
Wy Bożą łaską obdarowani
Nie zamykajcie ust, śpiewajcie o tym, że
3. Jego gniew tylko chwilę trwa,
a przychylność życie całe!
Choć wieczorem bywa płacz,
to poranek budzi się radosnym świętowaniem!
Ref.: Moje narzekanie zamienione w taniec,
dobry Panie rozwiązałeś mój pokutny wór.
Moje narzekanie zamienione w taniec,
moja dusza śpiewa, nigdy nie zamilknie już!
4. Wysławiać będę Twe imię święte
Oddawać Tobie chwałę całym sobą
Za przebaczenie za uzdrowienie
I za to, że od śmierci wybawiłeś mnie
5. Bo twój gniew tylko chwilę trwa,
a przychylność życie całe!
Choć wieczorem bywa płacz,
to poranek budzi się radosnym świętowaniem!
//Refren.
6. /: Bo twój gniew tylko chwilę trwa
przebaczenie dajesz mi
Choć wieczorem bywa płacz
Ty ocierasz moje łzy :/x2
//Powtórka: 5.
//Refren.
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63.

Uwielbiam Imię Twoje Panie

Uwielbiam Imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i składam Ci hołd
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 dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył

64.

Whoooa

1. Z nami siła i moc
Tu i teraz, w tym czasie
Jesteśmy wspólnie, razem
Chwaląc Imię Twe
ref.: Whoa, Zanieśmy pieśń do nieba
Whoa, niech jak wicher brzmi
Whoa, Ty przebudź nas Panie
Ześlij w swej mocy ogień Twój
niech rozpala duszę mą!
rozpala duszę mą!
2. My Twoje dzieci Panie
Chcemy żyć Twoim Słowem
Widząc jak szczęściem rozlane
królestwo Twe
Refren.
Nie mogę zrozumieć skąd miłość Twa
Nie mogę zrozumieć skąd taki żar
Nie mogę zrozumieć dlaczego Ty
Rozpalasz duszę mą!
Refren.
Rozpalasz duszę mą!
(duszę mą, duszę mą, duszę mą)
Whoa /x3
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65.

Wielki jest Pan (Ps 48)

/: Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały
W mieście Boga naszego
A góra Jego święta - wspaniałe wzgórze
Radością całej ziemi jest. :/x2
Ref.: Jego jest czas, Jego jest miejsce tu! /x4

66.

W lekkim powiewie

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie /x2
Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

67.

Wspaniały dawco miłości

Wspaniały Dawco miłości
Składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy /x2
Choć i tak to od wieków jest Twoje

68.

Wszystkie narody

1. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią.
Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem,
śpiewajcie Królowi.
2. Bo Bóg króluje nad narodami,
bo Bóg zasiada na swym świętym tronie,
bo Bóg jest Królem całej ziemi,
więc hymn śpiewajcie:
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69.

Wykrzykujcie na cześć Pana (Ps 100)

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

70.

Wystarczy byś był

Wystarczy byś był, nic więcej
Tylko byś był, nic więcej,
By Twoje skrzydła otuliły mnie

71.

Wzywam Cię

Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie
Oddal mroków cień, jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat,
Pełnio Boskich prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem
Duchu Święty… Przyjdź.
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72.

Z całego serca wołam

1. Z całego serca wołam: wysłuchaj mnie Panie,
W swojej dobroci Ty wybaw mnie.
Wstaję o świcie i błagam:
Ty usłysz mój głos, o Panie, Ty usłysz mój głos.
Ref.: Panie, Panie, Panie x3
Ty usłysz mój głos, o Panie, Ty usłysz mój głos.
2. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,
O Panie usłysz wołanie me,
Niech Twa ręka będzie mi pomocą
Ty usłysz mój głos, o Panie, Ty usłysz mój głos.

73.

Zmartwychwstał Pan

Ref. Zmartwychwstał Pan / x3
Alleluja!
Alleluja! /x3
Zmartwychwstał Pan!
1. Śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?
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: Alleluja!
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74.

Zobaczcie, jak jest dobrze (Ps 133)

1.Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi, /x2
Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
2.Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
Jak olej na brodę Aarona.
3.Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu,
Jak rosa na górach Syjonu.
4.Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
Nam zapewnił swoje błogosławieństwo.
5.Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki,
Nam darował życie aż na wieki.
//Powtórka 1.
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74.5 PSALM 136
1.Chwalcie Pana, bo dobry
Jego łaska trwa na wieki
Chwalcie Boga nad bogami
Jego łaska trwa na wieki
Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja /x2
2.Chwalcie Pana nad panami
Cudów wielkich dokonał
3.On uczynił niebiosa
Stworzył ziemię nad wodami
4.Wielkie światła uczynił
Słońce aby dniem władało
5.Wywiódł lud swój z Egiptu
Poprzez Morze Czerwone
6. Potem lud swój prowadził
Przez bezkresną pustynię
7. Pobił królów potężnych
Króla Oga i Sychona
8. Dał na własność ich ziemię
Słudze Izraelowi
9. Zawsze o nas pamiętał
Uwalniając od wrogów
10. Podziękujcie więc Bogu
Podziękujcie niebiosa
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75.

Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się przestrasza
Na cud Jonasza - Alleluja!
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;
Patrzcie mówi im, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał.
Alleluja!
3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja!
4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nami, daje nauk wiele
O swym Kościele.
Alleluja!
5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
Samym się tylko ukazuje wiernym;
Nieśmiertelności przedstawia znamiona
Wśród uczniów grona.
Alleluja!
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
I śmierć haniebna są już nagrodzone;
Za poniżenia został wywyższony
Nad wszystkie trony.
Alleluja!
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7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele!
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa",
Jak Dawid śpiewa,
Alleluja!
8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego rodzica zgładzona.
Niebios zamkniętych jest otwarta brama,
Synom Adama.
Alleluja!
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
Miejsca, osoby.
Alleluja!
10. Przez twe chwalebne, Chryste Zmartwychwstanie,
Daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie
I niech tak w chwale, jakoś Ty, równie my
Zmartwychwstaniemy.
Alleluja!
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76.

Alleluja chwalcie Pana (Ps 150)

Alleluja chwalcie Pana u Świątyni bram,
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd,
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.
Wszystko, co żyje niech chwali Go, Alleluja! /x2

77.

Bądź mocny w Panu

1. Bądź mocny w Panu
Nie polegaj sam na sobie
Wszystko Jemu powierz
A siłę i moc da tobie On /x2
Ref. Nie! Nie słuchaj, co ci szepcze świat
Ktoś nakarmił kłamstwem serca mędrców
Nie! Nie oglądaj się w tył. To co wartość ma
Mieszka dzisiaj w twoim sercu
2. Bóg Twym schronieniem
Jego słowo Twoim chlebem
Gdy na dworze hula wiatr
Popatrz! Moknie ktoś /x2

78.

Bóg króluje (Ps 97)

Bóg króluje, raduj się ziemio, weselcie się wyspy mnogie

79.

Chlebie żywy

1. Chlebie Żywy łamany Drzewem Krzyża
Uwielbiamy Cię /x2
2. Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran
Uwielbiamy Cię /x2
3. Baranku Boży chodzący dolinami serc
Uwielbiamy Cię /x2
Ref.: Jezus to nasz Pan. Uwielbiajmy Go /x2
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80.

Choćby góry ustąpiły (Iz 54,10)

/: Choćby góry ustąpiły
I pagórki się zachwiały :/x4
Miłość Pana nie odstąpi od ciebie
Miłość Pana nie odstąpi
Miłość Pana nie odstąpi od ciebie
Miłość nie odstąpi

81.

Duchu Święty, Boże, przyjdź

Ref.: Duchu Święty, Boże, przyjdź! Przyjdź, Duchu Światło,
Duchu Ogniu, przyjdź! Przyjdź i rozpal nas!
1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
Niech promienieje Twej chwały blask!
2. O, Świadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!
3. Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj!
4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń!
5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam!
6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!

82.

Dziś składamy

Dziś składamy (dziś składamy)
Na Twym stole (na Twym stole)
To co mamy (to co mamy)
Choć ubogie tak jest /x2
Naszą radość (naszą radość)
Naszą miłość (naszą miłość)
Nasze życie (nasze życie)
Które dałeś nam /x2
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83.

Dzielmy się wiarą jak chlebem

Ref. Dzielmy się wiara jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić
1. Chleba tego nie zabraknie
Rozmnoży się podczas łamania
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania
2. Nikt nie zapala lampy
Aby ją schować pod korcem
Skoro Bóg nas światłem darzy
Trzeba z tym światłem iść w drogę

84.

Ja wierzę, że to Jezus

1. Ja wierzę, że to Jezus,
Wierzę, że On synem Boga jest
On zmarł i powstał, aby żyć
I za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest)
Stoi pośród nas (Stoi pośród nas)
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)
Ma przebaczenia dar
2. Ja wierzę Tobie, Panie
Wierzę, że Tyś synem Boga jest,
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
I za cenę śmierci życie dać
Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu)
Stoisz pośród nas (Stoisz pośród nas)
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)
Masz przebaczenia dar.
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85.

Jak Dawid

1. Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był
Będę tańczyć ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym
Jak Miriam grała na bębnie swym
Będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem Królem mym
Ref. Pokłońmy się przed Bogiem
Oddajmy Jemu cześć
Wielbijmy Imię Jezus
Śpiewajmy Panu pieśń
2. Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go
Pobity będzie wróg
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń
Oddajmy Panu chwałę, cześć
A wróg ucieknie wnet

86.

Jezus

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus,
Pokonał śmierć, pokonał grzech
Zmartwychwstał Pan i Królem jest

87.

Jezus święty namaszczony Pan

Jezus, Jezus, święty namaszczony Pan, Jezus
Jezus, Jezus, żyje Wywyższony Pan, Jezus
/: Twe imię jak miód na ustach mych
Twój duch jest jak woda duszy mej,
Twe słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu, ja kocham Cię, Ja kocham :/x2
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88.

O Panie nasz

O Panie nasz, chwalimy Cię
Przedziwne Twe Imię i wielka Twoja moc.
Władco naszych serc wielbimy Cię
W potędze Twego Ducha działaj w nas
/: Bo jakże nie uwielbiać Ciebie
Gdy aniołów słychać pieśń
Niechaj niebo z ziemią chwalą Cię,
Na wieki Amen. :/x2

89.

O Panie nasz Panie (Ps 8)

1. O Panie nasz Panie, o Boże nasz
Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa,
A usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę
2. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
Na Księżyc i na gwiazdy, któreś Ty utwierdził,
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz
I czym Syn Człowieczy, że o niego się troszczysz
3. Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów
Chwałą i czcią Go uwieńczyłeś,
Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich
Wszystko złożyłeś pod Jego stopy.
Owce i bydło, i polne stada,
Ptactwo powietrzne i ryby morskie,
Wszystko, co szlaki mórz przemierza /x2
4. O Panie nasz Panie, o Boże nasz
Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi
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90.

Oblubieniec

1. Oblubieniec czeka już
Pierzmy szaty, blisko dzień wesela
Zaproszonych gości tłum stoi u bram
Które Pan otwiera
Ref: Jezus Oblubieńcem naszym jest
A Kościół Świętą Panną ,którą umiłował
Jezus Oblubieńcem naszym jest
A Kościół Świętą Panną , którą obmył Swoją Krwią
2. Tylko Oblubieniec wie
Kto naprawdę jest w Nim zakochany
W dzień wesela zjawi się
Wniesie przez próg przez żywota bramy

91.

Oto serce me

Ref.: Oto serce me /x3
Na zawsze Twe
1. Znalazłeś mnie, jestem Twój
Kochasz mnie, oczyszczasz mnie
Życie swe oddałeś mi
Uzdrowienie w Tobie jest
// Refren.
2. Niezmienny Bóg, opoka ma
Prowadzi całe życie me
I potężna Jego dłoń
Opiekuje nami się
// Refren.
Ref2.: Oto życie me x3
Na zawsze Twe x3
3. Nie trzeba, więcej nam
Jesteś tu, miłość Twa
Wypełnia nas, ożywia nas
jestem twój, w każdy czas
// Refren.
// Refren 2.
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92.

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa,
I być bliżej niego i kochać goręcej
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.

93.

Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz król wywyższony
Wśród chwiał, uwielbiajmy Go
Pan wywyższony, nasz król wywyższony
Oddajmy Jemu cześć
On królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia raduje się jego imieniem
Pan wywyższony, nasz król wywyższony
Wśród chwał

94.

Przywołaj mnie Panie

1. Przywołaj mnie Panie, przywołaj mnie Panie na pustynię.
I niech mój głód Ciebie i moja tęsknota przywoła
Ref.: Mów do mego serca /x2
Ty znasz jego ukryte doliny,
Tam gdzie usychają piękne winnice,
Ty wiesz gdzie otworzyć ukryte źródła.
2. Niech we mnie zamilkną pragnienia i myśli, abyś mógł mówić Ty,
Niech słowa miłości i przebaczenia, przenikną dusze mą.

95.

Ruah

Ruah, Ruah, Ruah /x2
/: Nie siłą nie mocą naszą
Lecz mocą Ducha Świętego :/x2
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96.

Raduje się dusza ma

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

97.

Słuchaj Izraelu

Słuchaj Izraelu: tylko Jahwe jest Bogiem Twym
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem!
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem
Kochaj Pana Boga swego całym swym Życiem!

98.

Śpiewaj, śpiewaj córo Syjonu

Ref. Śpiewaj, śpiewaj córo Syjonu
Krzycz z radości Izraelu
Ciesz się, wesel z całego serca
Córo Yerushalim
1. Pan usunął z Twego domu
nieprzyjaciół Twych
Izraela Pan pośród Ciebie jest
Zniszczył wszelkie zło i już króluje sam
2. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie
wzmocnij ręce swe
Syjonie nie bój się, Mocarz zbawi cię,
radości wzniesie krzyk, odnowi miłość Swą
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99.

Świętemu Bogu oddaj cześć

/: Świętemu Bogu oddaj cześć
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń,
Jezusa, Syna Swego Bóg darował nam :/x2
W Nim słaby mocnym staje się
Biedny niechaj wyzna, że
Bogatym jest, gdyż wszystko
Dał nam Bóg.

100. Tak pragnę wielbić cię
Tak pragnę wielbić Cię, Dobry Panie mój
Tak pragnę wielbić Cię, Bo Ty dajesz mi
Ty dajesz patrzeć w Swoją twarz
I rozpoznać łaskę Swą. Tak pragnę wielbić Cię
Ptaki na niebie nucą ci swą pieśń
Ramiona polnych drzew Tobie niosą pieśń
A ja, a ja śpiewam ci. Pragnę ręce swe do Ciebie wznieść

101. Ty jesteś Bogiem mym
Ref. Ty jesteś Bogiem mym
Ty jesteś radością mą, Uwielbiam Cię Panie
1. Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu
Jak pieczęć na Twoim ramieniu
Bo jak śmierć potężna jest miłość
A zazdrość jej nieprzejednana
2. Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś
Wezwałeś po imieniu jam Twój
Gdzie pójdę Ty będziesz ze mną
Bo Ty jesteś Jahwe mój Bóg
3. Rozważmy, oceńmy swe drogi
Powróćmy do Boga Jahwe
Wraz z dłońmi wznieśmy i serca
Do Boga naszego w niebiosach
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102. Wszystko mogę w Tym
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia /x4
Jezus umacnia mnie /x4

103. Z rąk kapłańskich
Z rąk kapłańskich przyjmij Panie
Tę Ofiarę chleba, wina
Co się wkrótce dla nas stanie
Krwią i Ciałem Twego Syna
Niech przestępstwa nasze zmywa
I uśmierza gniew Twój Panie
Niech nas z niebem pojednywa
I uzyska przebłaganie.
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104. Amen amen alleluja (316)
Ref. Alleluja, Alleluja, Amen Amen, Alleluja!
1. Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim - On...
Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem
Ref. Amen Amen, Alleluja!
2. Radujmy się bracia - On...
Radujmy się siostry - On...
Radujmy się wszyscy - On naszym Panem
Ref. Amen Amen, Alleluja!
3. Posyła nam Ducha - On...
Posyła nam Ducha - On...
Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem
Ref. Amen Amen, Alleluja!
4. Chrystus do nas powróci - On...
Chrystus do nas powróci - On...
On do nas powróci - On naszym Panem
Ref. Amen Amen, Alleluja!

105. Baruch haszem
/: Baruch haszem hammaszijah Jeszua
Baruch haszem Adonai :/ x4
/: Wysławiaj Imię Mesjasza - Jezusa
Wysławiaj Imię Pana :/ x4

106. Chwalę Ciebie Panie (178)
1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe.
Ref. Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
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Nie dorówna Tobie nikt
nie dorówna Tobie nikt. /x2
2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem
daj mi poznać Twoje drogi,
bym nie zbłądził nigdy już.
Ref.
3. Jesteś świata Panem i Opoką
w Tobie składam troski swoje,
Tobie daję serce swe.
Ref.

107. Crucem Tuam (372)
Crucem tuam adoramus Domine
Resurectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.

108. Cudowna Boża łaska (18)
1. Cudowna Boża łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony nędzny byłem ja,
Lecz teraz cieszę się.
2. Ta łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach,
Żem na przepaści dnie.
3. Lecz łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam gdzie Ojcowski dom.
4. O, Boże dzięki, dzięki Ci
Za cudną łaską Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci,
Niebiosa chwałą brzmią
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109. Gdy boży duch wypełnia mnie (24)
1.Gdy Boży Duch wypełnia mnie - jak Dawid śpiewać chcę. /x2
Ref. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę. /x2
2.Gdy Boży Duch wypełnia mnie - jak Dawid klaskać chcę. /x2
Ref. Jak Dawid /x3 klaskać chcę. /x2
3.Gdy Boży Duch wypełnia mnie - jak Dawid wielbić chcę. /x2
Ref. Jak Dawid /x3 wielbić chcę. /x2
4.Gdy Boży Duch wypełnia mnie - jak Dawid skakać chcę. /x2
Ref. Jak Dawid /x3 skakać chcę. /x2

110. Gdy spoglądam na Twą świętą twarz (168)
Gdy spoglądam na Twą świętą twarz
Gdy rozmyślam nad miłością Twą
Wtedy wszystko wokół mnie
Niknie w cień jasności Twej
Gdy dotykam sobą serca Twego
Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Wtedy wszystko wokół mnie
Niknie w cień jasności Twej
Uwielbiam Cię /x3
Bo mego życia cel, to wielbić Cię /x2

111. Godzien jesteś (247)
Godzien jesteś, /2x, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
wszystko stworzyłeś Ty sam.
I z woli Twojej zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć cześć.
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Godzien jesteś,/2x Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś
Ty sam. I przez Krew Twoją nabyłeś ich Bogu.
Godzien jesteś wziąć cześć.
Godzien jesteś, /2x, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
Odebrać dziś chwałę i mądrość, i wdzięczność,
błogosławieństwo i moc. Bóg nasz niech przyjmie
potęgę na wieki. Amen. Amen.

112. Hej Jezu królem tyś (307)
Hej, Jezu, Królem Tyś
życie Twe uwalnia mnie,
będę sławić cały dzień
doskonałe drogi Twe.
Hej, Jezu, Panem Tyś,
chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę,
wola Twa niech spełni się.
Chwała Barankowi, cześć,
weź mnie do ziemi swej.
Zwyciężymy w imię Twe,
ogłosimy rządy Twe.
Hej, o hej, o Lwie Judy,
jak potężnym jesteś Ty,
hej, o hej, o Lwie Judy,
jak wspaniałym jesteś Ty.

113. Idzie mój Pan (318)
Idzie mój Pan, Idzie mój Pan
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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

114. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie (182)
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
I śpiewać Psalm Twojemu imieniu
I opowiadać rano twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją, przy dziesięciostrunnej
harfie i lutni i dźwięcznej cytrze
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
I śpiewać Psalm Twojemu imieniu
I opowiadać rano twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej
harfie i lutni i dźwięcznej cytrze

115. Jak łania pragnie (202)
Jak łania pragnie wody ze strumieni
moja dusza pragnie Cię
tylko Ty jesteś moim pragnieniem
zawsze chcę uwielbiać Cię
Ref. Tylko Ty jesteś mocą mą
Twoja wola wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię
Pragnę Cię bardziej niźli złota srebra
Tyś spełnieniem mym
Tyś jedynym radości dawcą
Tyś źrenicą w oku mym
Ref.
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Jesteś mym przyjacielem bratem
chociaż Królem wszystkich nas
kocham Cię bardziej niźli życie
bardziej niźli cały świat
Ref.

116. Jak wielki jest Bóg
1. To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się /x2
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos /x2
Ref. Jak wielki jest Bóg,
śpiewaj ze mną,
wielki jest Bóg,
niech wszyscy wiedzą
wielki jest nasz Bóg
2. On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On /x2
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem /x2
Ref.
3. Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę
jak wielki jest Bóg.
Ref.

117. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła (12)
Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła,
Panie, Boże wszechwładny.
Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże,
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Wielki Królu narodów.
Któż by nie uczcił Ciebie - jesteś godzien czci.
Któż by się nie bał Ciebie - Tyś święty jest.
Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą,
Gdy ujawnią się Twe wyroki.
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.

118. Jest jedno Ciało (315)
Jest jedno ciało, jest jeden Pan,
jednoczy nas w Duchu
byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy
zdobywamy ziemię tę.
Ref: Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem króla chwał,
Jego świętym narodem,
wielbimy Jezusa,
On jest królem całej ziemi tej.

119. Jesteś blisko mnie (309)
Jesteś blisko mnie,
a tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe
i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
otwieram się i czuję znów, że...
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
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Twoja miłość sprawia, że
nieskończenie dobry Święty Duch,
Ogarnia mnie.

120. Jesteś królem (220)
/: Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. :/ x2
/: Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. :/ x2

121. Jesteś radością mojego życia (184)
1. Jesteś radością mojego życia ooo Panie mój. x2
Ref. /: Ty jesteś moim Panem, ty jesteś moim Panem, ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym. :/ x2
2.Jesteś Panem...
3.Jesteś Królem...
4.Jesteś Zbawieniem...
5.Jesteś Obrońcą...
6.Jesteś Władcą...
7.Jesteś Miłością...
8.Jesteś Nadzieją...
9.Jesteś Pokojem...

122. Jezus najwyższej godzien chwały (259)
Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
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Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezusa każdy skłoni się
I wszelki język wyzna
że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd
Wszelka władza i moc i majestat
Są w rękach Twych /x2
Tak władza i moc i majestat
Są w rękach Twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn.

123. Już teraz we mnie (312)
/: Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe Królestwo jest. :/ x2

124. Każdy wschód słońca (313)
Ref. /: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam przespać poranka. :/ x2
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny. /PANIE.../
2. Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
4. Ty jesteś pełnią życia,
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daj nam Twojego Chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
niech Ciebie nam zapowiada.

125. Laudate Dominum (373)
Laudate Dominum /x2
Omnes gentes Alleluja

126. Łaską jesteśmy zbawieni (323)
Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew,
Wzywasz nas Panie do siebie, przed Twój w niebie tron ,
my łaską obdarzeni Tobie składamy hołd.

127. Miłości Twojej Panie nasz (246)
1. Miłości Twojej Panie nasz
I łaski Twej nie pojmie nikt.
Przyjdź, otwórz oczy nasze dziś
I oświeć wszystkich nas Twoją prawdą,
Niezmienną, na wieki utwierdź w wierze nas.
2. Ty, Panie tak miłujesz świat ,
Że Swego Syna dałeś, by
Za ludzki grzech na krzyżu zmarł
I dał nam poznać Cię, Twoją prawdę,
Niezmienna na wieki i wielką miłość Twą.

128. Mój Bóg jest źródłem mego życia (205)
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Mój Bóg jest źródłem mego życia,
Swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie!
Mój Bóg jest źródłem mego życia,
Swą łaską obdarza mnie wciąż!
I według. bogactwa chwały Swej
obdarza moje życie codziennie:
daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie,
Mój Jahwe o mnie troszczy się, tak, troszczy się!
Mój Jahwe o mnie troszczy się!

129. Nie bój się wypłyń na głębię (375)
Nie bój się, wypłyń na głębię
Jest przy tobie Chrystus.

130. Nie ma takich gorzkich łez (332)
nie ma takich gorzkich łez
nie ma takich gorzkich chwil,
których nie uleczy mój Bóg
wstanę, ach, poderwę się
pootwieram wszystkie drzwi
Dobry Bóg przebaczy mój grzech
wielbię Cię Panie mój
chcę się przytulić do twoich stóp
tańczyć dla Ciebie
chwały pieśń

131. Nie mam nic (293)
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.
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2. W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.
Ref.
3. Tobie chcę ofiarować życie me.
Moje serce w ofierze Jezu weź.
Ref.

132. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie (62)
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała.
Tak, Jemu chwała i cześć.

133. Niech Twój święty Duch (338)
Niech Twój Święty Duch.
dziś przeniknie mnie
i niech zawsze już,
gości w duszy mej.
Ref. I niech spadnie deszcz
błogosławieństw Twych.
Ojcze obmyj mnie
Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.

134. O Panie mój jakże kocham Cię (117)
O Panie mój, jakże kocham Cię
I dzień po dniu sławię Imię Twe.
Weź życie me i uczyń mnie
Dźwiękiem, co cieszy uszy Twe.
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135. On jest moim życiem (208)
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.

136. Panie mój przychodzę dziś (185)
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.

137. Panie Twój tron wznosi się (90)
Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój
Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.

138. Podnieś mnie Jezu (378)
Ref. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
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Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen, Amen.
1. Pan jest moim Pasterzem
Niczego mi nie braknie
Pozwala mi leżeć
Na zielonych pastwiskach
2. Prowadź mnie nad wody,
gdzie odpocząć mogę,
orzeźwia moją duszę.
[przez wzgląd na swoją chwałę]
3. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych,
przez wzgląd na swoją chwałę,
Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną.
4. Kij Twój i laska pasterska,
są moją pociechą,
stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
5. Namaszczasz mi głowę, olejkiem,
A kielich mój pełny po brzegi.
6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną,
przez wszystkie dni życia,
i zamieszkam w domu Pana,
po najdłuższe czasy.

139. Święte imię Jezus (310)
Święte Imię Jezus,
Święte Imię Jezus
jest na ustach mych
i w sercu mym,
w mocy Ducha
uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom, innego imienia,
w Nim zbawienie jest.
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140. Świętemu Bogu oddaj cześć (255)
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.

141. Ta krew (314)
Ta Krew z grzechu obmywa nas/mnie,
Ta Krew czyni nas/mnie bielszym/i od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
to jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew,
Jego Krew, święta Krew z Golgoty.

142. Ty jesteś skałą zbawienia mego (305)
Ty jesteś Skałą zbawienia mego,
W tobie ma siła i moc.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem,
wznoszę do Ciebie mój głos.
/: Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci,
bo Twa miłość wierna jest.
Tyś pomocą mą w potrzebach mych.
Panie przy tobie chcę być :/ x2

143. Tyś jest Bóg (172)
Tyś jest Bóg wywyższamy Cię
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię
Tyś nasz odwieczny Ojciec
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Twe stworzenie wielbi Cię
Twe stworzenie wielbi Cię, Amen.

144. Uwielbiajcie Pana (128)
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie Ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg,
bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty Bóg Miłości.
Śpiewaj Panu Ziemio,
chwalcie wszystkie świata strony.

145. Wielbić Imię Pana dziś chcę (284)
Wielbić imię Pana dziś chcę /x3
to mój Bóg.
Imię pana jest twierdzą,
warowną twierdzą,
skałą schronieniem
i zbawieniem mym!

146. Wykrzykujcie Bogu (325)
Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie.
1. Pan najwyższy, straszliwy - jest Królem całej ziemi.
On poddaje nam narody - jest Królem całej ziemi.
Ludy rzuca pod stopy - jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.
2. Wybrał dla nas dziedzictwo- jest Królem całej ziemi.
Bo nas bardzo miłuje - jest Królem całej ziemi.
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie -jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.
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3. Pan zasiada na tronie - jest Królem całej ziemi.
Możni świata hołd Mu złożą - jest Królem całej ziemi.
Bo do Niego należą - jest Królem całej ziemi, Bóg Abrahama.

147. Wystarczy byś był (311)
Wystarczy byś był - nic więcej
tylko byś był - nic więcej
by Twoje skrzydła otuliły mnie

148. Zaufaj Panu już dziś (333)
1. Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś
Ref: Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!
2. Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
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Zaufaj Panu już dziś
Ref.
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś

149. Zbliżam się w pokorze (385)
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
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Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

150. Zdecydowałem iść za Jezusem (105)
Zdecydowałem iść za Jezusem /x3
Nie wrócę już /x2
Chociaż samotny tą drogą idę /x3
Nie wrócę już /x2
Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną /x3
Nie wrócę już /x2
Ach, zabierz świat ten, a daj mi Zbawcę /x3
Nie wrócę już /x2

151. Zierenko do ziarenka (328)
Ziarenko do ziarenka,
A kamyczek do kamyczka,
A cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom.
1. W każdy ranek, w każdy wieczór
Budujemy Kościół Boży.
Każdym gestem, każdym słowem
Budujemy Kościół Boży.
Budujemy Kościół Boży,
Najpiękniejszy w świecie dom.
2. W naszych troskach i radościach
Budujemy Kościół Boży.
Każdym gestem, każdym słowem
Budujemy Kościół Boży.
Budujemy Kościół Boży
Najmocniejszy w świecie dom.
3. W naszych sercach, w naszych wnętrzach
Budujemy Kościół Boży.
Każdym wierszem i piosenką
Budujemy Kościół Boży.
Budujemy Kościół Boży,
Gdzie zamieszka z nami Pan.
60

152. Zjednoczeni w Duchu (32)
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 swoja dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
Wszystkim głosić będziemy tę radosna dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3.Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Chwała tez Chrystusowi, który Synem Jego jest.
I Duchowi tez chwała, który jednoczy nas
I Duchowi też, który łączy nas.

153. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś (406)
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić
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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154. Zwiastunom z gór (96)
Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam
radosną wieść, tę wieść. Pokoju dar wśród życia dróg,
przychodzi już władać Bóg - Królem Bóg
Królem Bóg /x4
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