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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 nim i radujmy się nim.  

        Oto jest dzień, który dał nam Pan  

        Weselmy się i radujmy się nim.  

        Oto jest dzień, oto jest dzień,  

        Który dał nam Pan.  

 

        IDZIE MÓJ PAN 
 

        Idzie mój Pan, idzie mój Pan. 

        On teraz biegnie, by spotkać mnie. 

        Mija góry, łąki, lasy, 

        By Komunii stał się cud. 

        On chce Chlebem nas nakarmić, 

        By nasycić życia głód. 

 



...2... 

         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 

          Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x 

           

          BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE 

          Będę śpiewał, Tobie Mocy moja 

          Ty, Panie jesteś mą nadzieją, 

          Tobie ufam i bać się nie będę. 

 

         BÓG NIE UMARŁ  

          Bóg nie umarł, Jezus żyje /3 

          Daj mu ręce swe 

          Daj mu nogi swe 

          Daj mu serce swe 

          Daj mu duszę swą 

          On twoim Panem jest! 

 

 



...3...  

                        ZAUFAJ PANU JUŻ DZIŚ 

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 

      Zaufaj Panu już dziś 

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 



...4... 

   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 oddaję Tobie, uświęć je 

      

JEŚLI RADOŚĆ W SERCU CHCESZ MIEĆ 

      Jeśli radość w sercu chcesz mieć 

      Radość, która wiecznie ma trwać 

      Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /x2 

      I moc, głoś chwałę i moc, Głoś chwałę i moc. 

 

      Jeśli pokój... 

      Jeśli miłość... 

 

 

 



...5... 

                JESTEŚ KRÓLEM 

Jesteś królem, 

Jesteś królem  

Królem jest Bóg /2x 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 

podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

Stawajmy przed obliczem Pana, 

wielbiąc Go /2x 

                                  

                                TOBIE CHÓR ANIOŁÓW 
  

     Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: 
                  

     Chwała Barankowi!   /x2 
 

  

 Alleluja! (Alleluja!) 
    

 Alleluja! (Alleluja!)           /x2 
 

 Alleluja! (Alleluja!) 
   

 Chwała i cześć! 
 

 
 



...6... 

         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 /3 

 

 

        UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE 

 

   Uwielbiam imię Twoje Panie  

   Wywyższam Cię i daję 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. 

 

 



...7... 

AKT POKUTY 

Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku 

Przepraszam dziś wszystkich was 

Żałuję za wszystko to moja wina jest. 

 

ŚWIĘTY 

Święty, święty, święty, święty 

Święty, święty Pan Bóg zastępów 

Dziś wznosimy nasze ręce 

Uwielbiając miłość Twą 

Święty, święty, święty, święty 

 

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU 

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał 

Dotknij Panie moich warg abym przemówił uwielbieniem 

Dotknij, Panie mego serca i oczyść je     

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. 

 



...8.. 

  HOSANNA NA NIEBIOSACH 

  Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach! 

  Sławić chcemy Cię wciąż 

  Z radością i czcią, 

  Wywyższony bądź Boże nasz, 

  Hosanna niechaj ciągle brzmi! 

 

Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć! 

Sławić chcemy Cię wciąż 

Z radością i czcią, 

Wywyższony bądź Boże nasz, 

Królowi królów chwała, cześć. 

 

  Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest! 

  Sławić chcemy Cię wciąż 

  Z radością i czcią, 

  Wywyższony bądź Boże nasz, 

  Jezus Królem królów jest! 

 

 

 

 



...9... 

NIECH BĘDZIE CHWAŁA I CZEŚĆ 

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie 

Chwała i cześć Jezusowi 

Chwała, niech będzie chwała 

Tak jemu chwała i cześć 

 

 

 

NIE MA PROBLEMU 

Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł 

Góry wysokiej by On przesunąć nie mógł 

Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł 

Smutku głębokiego by ukoić nie mógł 

Skoro poniósł on na barkach Swych ciężary świata 

Wiedz drogi bracie, że On poradzi i twym 

Skoro poniósł On na barkach Swych ciężary świata 

Wiedz droga siostro, że On poradzi i twym  

 

 

 



...10... 

CZCIJMY JEZUSA 

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go 

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /x2 

       Powstał z martwych, powstał z martwych     

       I On żyje na wieki już.                    

       Powstał z martwych, powstał z martwych     

       Więc razem się radujmy                     

       Świętując zmartwychwstania ten dzień.      

 

CHWALĘ CIEBIE PANIE 

Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam                                                

Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe.                                      

          Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś          

          Nie dorówna Tobie nikt                             

          Nie dorówna Tobie nikt 

 

 

 



...11... 

     JESTEŚ PERŁĄ 

Ref. Jesteś perłą w życiu mym, 

Skarbem, który darmo jest. 

Jezu, kochać Cię chcę 

Z całych moich sił. 

1. Bo Ty nie zgasisz płomienia, 

Co dogasa i ledwie się tli, 

Trzcinę nadłamaną 

Do życia wrócisz znów. 

Mówisz do mnie: „Żyj! 

Ja ci daję życie swe”. 

Pan mój i Bóg mój. 

Ref. Jesteś perłą w życiu mym… 

2. Teraz wiem, że choćbym upadał, 

TY nie zwątpisz i podasz mi dłoń, 

Bo miłość Twoja, Panie, 

Od najwyższych wyższa gór. 

Jestem dzieckiem Twym, 

W niebie mam swój dom. 

Ojcze, dziękuję Ci. 

Ref. Jesteś perłą w życiu mym… 

 



...12... 

MEMU BOGU KRÓLOWI 

Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń 

Teraz zawsze na wieki Amen /x2 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Amen 

 

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. 

 

 

MÓJ PAN ŻYJE 

Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony 

I błogosławiony Bóg zbawienia mego. /2x 

Będę śpiewał Ci, wielbił Imię Twe  

wśród narodów i głosił chwałę Twoją. 

 

 

 



...13... 

       

      MÓJ ZBAWICIEL 

      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 

 

 

       

 

     DZIĘKI ZA TWÓJ KRZYŻ 

      Dzięki za Twój Krzyż 

   Dzięki za zwycięstwo Twe 

   Dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie 

   Dzięki za miłosierdzie Twe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...14... 

ALLELUJA WZNIEŚ POD NIEBO GŁOS 

Alleluja wznieś 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 prowadzi, podtrzymuje mnie. 

 

PRZYJDŹ I OTWÓRZ MOJE SERCE 

Przyjdź i otwórz moje serce, 

przyjdź i dotknij mnie. 

Stwórz na nowo, ukaż drogę, 

którą wybrał Pan. 

 

Ref:  O, Duchu Święty, przyjdź! 

        Na nowo rozpal nas! 

   Strumienie łaski Twej  

        na życie nasze zlej. 

 



...15... 

     WSZYSTKO PANIE 

     Wszystko Panie Ciebie chwali 

     Ptaki, kwiaty, wicher, woda 

     Bo Ty wszystkim jesteś Panie 

     Wszystko Tobie się podobać chce 

               Panie jestem Twoim dzieckiem 

               Ukochałeś mnie nad życie 

               Mocną ręką mnie prowadzisz 

               Błogosławisz mnie obficie sam. 

     

      WEJDŹMY DO JEGO BRAM 

     Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem 

     U Jego tronu oddajmy cześć 

     Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem 

     Radosną Panu śpiewajmy pieśń. 

          Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu 

          Rozraduj się w Nim, Światłości twej 

          Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu 

          Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej 

 



...16... 

BARKA 

1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim 

By łowić serca Słów Bożych prawdą 

 

       Ref:. 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 

 

2.Jestem ubogim człowiekiem    

Moim skarbem są ręce gotowe     

Do pracy z Tobą i czyste serce 

 

3.Ty potrzebujesz mych dłoni  

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu i samotności. 

 

4.Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią i słowem życia. 

 



...17... 

JEŚLI MASZ ... 

          Jeśli masz chwile smutne w swym życiu powierz się Matce  

          Kiedy rozpacz rozdziera twe serce ofiaruj się Jej  

 

Matce która pod Krzyżem stała, Matce która się z Synem żegnała  

Która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże 

Matka która pod krzyżem stała, Matka która się z Synem żegnała, 

Która uczyć cię będzie pokory cierpienia znieść ci pomoże  

 

          Kiedy ruszysz w daleką wędrówkę powierz się Matce  

          Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się Jej 

 

Matce która pod Krzyżem stała, Matce która się z Synem żegnała  

Która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże 

Matka która pod krzyżem stała, Matka która się z Synem żegnała, 

Która uczyć cię będzie pokory cierpienia znieść ci pomoże  

 

          Jeśli zgubisz swą drogę do Boga powierz się Matce  

          Gdy w twym sercu znów gości trwoga ofiaruj się Jej 

 

Matce która pod Krzyżem stała, Matce która się z Synem żegnała  

Która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże 

Matka która pod krzyżem stała, Matka która się z Synem żegnała, 

Która uczyć cię będzie pokory cierpienia znieść ci pomoże 

 



...18... 

       DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ MÓJ PAN 

 

       Dotknął mnie dziś mój Pan  

       I radość ogromną w sercu mam. 

              Z tej radości dziś chcę  

       Śpiewać i klaskać w dłonie me. 

 

        Więc wszyscy razem chwalmy Go 

        Za to, że trzyma nas ręką swą. 

        Więc wszyscy razem chwalmy Go 

        Za to, że trzyma nas ręką swą. 

 

        Spotkał mnie dziś mój Pan... 

        Wezwał mnie dziś mój Pan... 

 

 

 

 



...19... 

JEZU TYŚ WSZYSTKIM DLA MNIE 

Jezu Tyś wszystkim dla mnie jest 

Jak żyć bez miłości Twej?                           

Jezu otwórz me oczy bym ujrzeć mógł        

Twej miłości cud.                           

         Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą co dnia     

         Tyś pokoju Księciem, lekarzem dusz,          

         Jesteś światłem co w ciemnościach nie gaśnie 

 

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 

 



...20... 

  WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ 

  Wielbić Imię Pana dziś chcę /3x        

  To mój Bóg                        

          Imię Pana jest twierdzą                

          Warowną twierdzą                       

          Skałą zbawienia schronieniem mym 

 

   

W MOIM SERCU MIESZKA BÓG 

  W moim sercu mieszka Bóg 

  A Jego flagą radość jest /2x 

  A Jego flagą radość jest      

       Podniosę flagę wysoko, wysoko /2x 

       Niech pozna, pozna cały świat i Ty 

       Niech pozna, pozna cały świat i Ja 

  Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą /2x 

  Niech pozna, pozna cały świat i Ty 

  Niech pozna, pozna cały świat i Ja 

 

 

 



...21... 

CHRYSTUS PAN 

Chrystus Pan, Boży Syn 

Zbawca nasz zgodził się 

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, 

Ażebym znał mój ogrom win 

I wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy 
 

 

    Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój 

    Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król 

    Wywyższony bądź Boży Baranku 

    Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd 

 

JEZUS UZDRAWIA DZIŚ 

Jezus uzdrawia dziś. Alleluja! 

Jezus obecny tu. Pan obecny tu. 

Jezus uzdrawia dziś. Alleluja! 

Jezus obecny tu. 

 

Z każdej nędzy wydobywa. 

Pan miłosierdzie swoje dziś wylewa  

Na zebrany lud, swoje dzieci. 

Wolność daje, więzy zrywa. 

Jezus , Pan poprowadzi 

Drogą prostą. On nie zawiedzie mnie. 

 



...22... 

AMEN, AMEN, ALLELUJA 

Alleluja, Alleluja, Amen, Amen, Alleluja! /2x 

 

Pokłońmy się przed Nim On naszym Panem jest /2x 

Pokłońmy się przed Nim  On naszym Panem 

Amen, Amen, Alleluja 

 

     Jezus Chrystus Zmartwychwstał On naszym Panem jest /2x 

     Jezus Chrystus Zmartwychwstał On naszym Panem 

     Amen, Amen, Alleluja 

 

Radujmy się bracia On naszym Panem jest 

Radujmy się siostry On naszym Panem jest 

Radujmy się wszyscy On naszym Panem 

Amen, Amen, Alleluja 

 

   Posyła nam Ducha On naszym Panem jest /2x 

   Posyła nam Ducha swego On naszym Panem 

   Amen, Amen, Alleluja 

 

Chrystus do nas powróci On naszym Panem jest /2x 

On do nas powróci On naszym Panem 

Amen, Amen, Alleluja 

 

 



...23... 

  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 

            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. 

 

 

 

 



...24... 

CZARNA MADONNA 

1. 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! 2x 

 

 
2. 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: 
  

 

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, 
Gdzie się człowiek schronić ma, 
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, 

Która ukojenie da? 

Więc błagamy, o Madonno, 
Skieruj wzrok na dzieci swe 

I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię: 
 

 

 



...25... 

CZEKAM NA CIEBIE DOBRY BOŻE  

1.Czekam na Ciebie, dobry Boże 

przyjdź do nas Panie, pospiesz się.  

Niechaj mi łaska Twa pomoże,  

chcę czystym sercem przyjąć Cię. 

Ref. Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,  

przyjdź i nie spóźniaj się.  

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, 

przyjdź i nie spóźniaj się. 

2.Wśród licznych trosk i niepokojów,  

kiedy już sił nie starcza nam.  

Karmisz nas Panie swoim Ciałem,  

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 

 

Ref. Przyjdź do mnie Panie... 

 

 

 

. 



..26... 

               OTO IDZIE MÓJ BÓG 

 

               Oto idzie mój Bóg,  

               Oto idzie mój Król,  

               Oto Zbawiciel mój,  

                A imię Jego-Jezus/x2  

 

                Tęsknię za Tobą, Panie  

                Wiem,że przyjdziesz niebawem,  

                                   Z głębi serca dziś wołam  

                Marana tha! /x2 

 

       PAN RADOŚCIĄ MĄ 

 

      Chcę przestąpić Jego próg 

       z dziękczynieniem w sercu swym 

       I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go 

       Bo kolejny nadszedł dzień, który daje mi Bóg 

       Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą 

 

        Pan radością mą, Pan radością mą 

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą 

Pan radością mą, Pan radością mą 

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą 



...27... 

RYSUJĘ KRZYŻ 

1. Rysuję krzyż z kropelką krwi 

I z jedną dużą łzą 

za krzyżem drzwi 

Do nieba drzwi 

Dla mnie otwarte są. 

  

        Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy 

        za przelane krople krwi 

        Jezu dziękuję Ci 

        za otwarte nieba drzwi 

        drogę, którą szedłeś Ty 

        Jezu dziękuję Ci. 

 

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój 

pomogę dźwigać Ci 

żeby ten pot i ciężki znój 

czegoś uczyły dziś. 

 

        Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy ... 

 

3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę 

za grzeszny cały świat 

obmyję Ci z ramienia Krew 

i z Twoich drogich szat. 

 



...28... 

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE 

 
1.Jezus daje nam zbawienie,  
Jezus daje pokój nam. 
Jemu składam dziękczynienie,  
Chwałę z serca mego dam. 

Ref.: 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. 

 
2. W Jego ranach uzdrowienie, 
W Jego śmierci życia dar.  
Jego Krew to oczyszczenie 

Jego życie chwałą nam. 

 

NOCĄ OGRÓD OLIWNY 

Nocą, Ogród Oliwny, 
śpią twardo wszyscy uczniowie, 
czuwa w bólu ogromnym  
i cierpi za nas Bóg Człowiek. 
 
Ref.: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. 
Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. 
 
2. Nocą, klęczę przed Tobą, 
ucichły auta, tramwaje. 
Wszystko w życiu zawodzi, 
jedynie Ty pozostajesz. 
 
3. Nocą, patrzę przez okno, 
na skrawek nieba chmurnego. 
Tyle w życiu cierpienia, 
lecz nie śmiem pytać: dlaczego? 

 



...29... 

  TY TYLKO MNIE POPROWADŹ 

 

  1. Gdy drogi pomyli los zły 

  I oczy mgłą zasnuje 

  Miej w sobie tę ufność 

  Nie lękaj się 

 

  A kiedy gniew świat ci przesłoni 

  I zazdrość jak chwast zakiełkuje 

  Miej w sobie tę ufność 

  Nie lękaj się 

 

  Ref.: Ty tylko mnie poprowadź 

  Tobie powierzam mą drogę 

  Ty tylko mnie poprowadź 

  Panie mój! 

 

  2. Poprowadź jak Jego prowadzisz 

  Przez drogi najprostsze z możliwych 

  I pokaż mi jedną 

  Tę jedną z nich 

 

  A kiedy już głos Twój usłyszę 

  I karmić się będę nim co dzień 

  Miej w sobie tę ufność 

  Nie lękaj się 

  Ref.: Ty, tylko mnie poprowadź … 

 

 



...30... 

UWIELBIAJMY JEZUSA 

  

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas, 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas 

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. 

 

       Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. 

       Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. 

       Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas, 

       Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas, 

       Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. 

 

Swoje serca mu dajmy ... 

 

 

 

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. 

 



...31... 

MIŁOŚCIĄ ŻYĆ 

1. Tak wielu ludzi spotykasz co dzień,      

Że w nich jest Chrystus,                    

Czy o tym pamiętasz?                        

Człowiek w człowieku winien brata mieć,     

Każdego z nich przyjacielem być.            

 

          Miłością żyć w zwykły, szary dzień,         

          Ocierać łzy ludzkiej niedoli,               

          Miłością żyć w zwykły szary dzień,          

          Pocieszać tam, gdzie serce boli.            

 

2. Chrystus Pan przyszedł, by pokój nam dać, 

Przypomnieć Ci, że miłość zwycięża, 

Że wszyscy ludzie winni braćmi być, 

Czy o tym wiesz, czy miłować chcesz? 

 

            

         

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. 

 



...32... 

  JEZUS JEST TU 
 

 Jezus jest tu / x2 

 O, wznieśmy ręce  

 wielbiąc Jego Imię 

 Jezus jest tu. 

 Pan jest wśród nas… 

 Bóg kocha nas… 

 

OTWIERASZ NIEBO 

1. Usłyszałem i ujrzałem głos wielu aniołów 

Mówiących: Oto jest Pan! 

1 Ref. Otwierasz niebo, Panie 

Baranku Boży, zapraszasz nas 

Otwierasz niebo, Panie 

Baranku Boży 

2. Niebo nowe, ziemia nowa 

Tam mieszkać będziemy, Baranek obiecał nam. 

Coda: Masz księgę, w której zapisane jest imię me, 

         Bądź uwielbiony! 

 



...33... 

   PAN MNIE STRZEŻE 
 

   Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże 

   Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. 

   Czuwa nade mną Bóg  

   Czuwa nade mną Bóg  

   Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg 

 

   1.Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach. 

   Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł. 

   Pan mnie strzeże ... 

   2.Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku.  

   Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną. 

   Pan mnie strzeże … 

 

   3.Jak Heli, o Panie z Tobą chodzić chciał, 

   tak z Tobą chodzić chcę.  

   Jak Paweł wszystkie drogi Tobie dał, 

   tak ja oddaję kroki swe. 

   Pan mnie strzeże … 

 

   MÓJ JEZUS 

 

   Mój Jezus Królem królów jest 

   Mój Jezus władać będzie wciąż 

   Królestwo Jego wiecznie trwa 

   On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już  

 

            On dał mi całkiem nowe życie 

            Uczynił mnie dzieckiem światłości 

            Dziedzictwem Swym obdarzył mnie 

            Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg 

 

   On wziął na Siebie moje winy 

   On wyrwał mnie z królestwa ciemności 

   Choroby wszystkie wziął na siebie 

   I już nie muszę się niczego bać 



...34... 

   OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ  

 

   1. Ofiaruję Tobie Panie mój  

       całe życie me  

       cały jestem Twój - aż na wieki.  

       Oto moje serce, przecież wiesz  

       Tyś miłością mą jedyną jest. 

 

                2. Ty w ofierze Swojej Panie mój 

                    cały dajesz się 

                    cały jesteś mój - aż na wieki. 

                    Oto moje serce, proszę weź 

                    Miłość Twoja niech umocni je! 

 

   3. Ofiaruję Tobie Panie mój 

       Wszystkie myśli me 

       Tobie ufam wiesz, bardzo mocno 

       Bo to moje serce przecież wiesz 

       Tyś miłością mą, jedyną jest!  

 

 

BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA 

 

1.Boża radość jak rzeka /2x  

   Boża radość wypełnia dusze mą.  

   Boża radość jak rzeka /2x  

   Boża radość wypełnia dusze mą. 

 

           2.Boża miłość jak rzeka... 

 

3.Boży pokój jak rzeka... 

 

          4.Boża radość jak rzeka, 

             Boża miłość jak rzeka, 

             Boży pokój wypełnia duszę mą. /2 

 



...35... 

    SERACA NASZE PEŁNE BOGA 
 

    1. Serca nasze pełne Boga, 

        usta pełne Jego chwały.  

        Bóg sam siebie dał na pokarm 

        w Eucharystii cały. 

 

   Ref.: Bóg jest naszej drogi celem, 

           Bóg jest naszym zmartwychwstaniem. 

           Naszym Przyjacielem drogim, 

           naszym zaufaniem. 

 

   2. Połamany chleb pokoju, 

       Twym mieszkaniem, Panie, jestem.  

       Ty przygarniasz mnie do Siebie 

       swoim Boskim gestem. 

 

   Ref.: Bóg jest naszej ... 

  

   3. Tajemnicą mnie przenikasz 

       i okrywasz swoim cieniem.  

      W głębi nocy błysk nadziei tli się 

      Twym imieniem.  
 

  Ref.: Bóg jest naszej … 

 



...36... 

   CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA 
 

   1. Ciągle zaczynam od nowa 

       Choć czasem w drodze upadam, 

       Wciąż jednak słyszę te słowa: 

       "Kochać to znaczy powstawać". 

       Chciałem Ci w chwilach uniesień 

       Życie poświęcić bez reszty, 

       Spójrz moje ręce są puste, 

       Stoję ubogi, ja, grzesznik. 

       Przyjm jednak małość mą, Panie, 

       Weź serce me, jakie jest. 

 

       2. Jestem jak dziecko bezradny, 

           Póki mnie ktoś nie podniesie. 

           Znów wraca uśmiech na twarzy, 

           Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. 

           Wiem, że wystarczy Ci Panie, 

           Dobra, choć słaba ma wola. 

           Z Tobą mój duch nie ustanie, 

           Z Tobą wszystkiemu podołam. 

           Szukam codziennie Twej twarzy, 

           Wracam w tę noc pod Twój dach. 

 

   3.Teraz już wiem, jak Cię kochać, 

      Przyjm moje "teraz", o Panie, 

      Dziś rozpoczynam od nowa, 

      bo kochać to znaczy powstawać. 

      Kochać to znaczy powstawać. 

 



...37... 

   W KRUSZYNIE CHLEBA 

 

   1. W kruszynie chleba Panie jesteś,      

         Schowany, Wielki Ty Pan.                 

         Przychodzisz do nas już przez wieki,     

         by ofiarować Siebie nam.                
 

 

   2. W tych kroplach wina Twoja Krew 

         Przelana za nas, Panie mój. 

         Tak wiele jej na krzyżu było, 

         by odkupić nas od zła. 
 

 

   3. Ty, Panie, miłością jesteś. 

         Ty, Panie, kochasz nas! 

         I proszę Ciebie, by tak był 

         Wciąż przez wiele lat. 
 

 

 

 

 

 



...38... 

    ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE 

 

   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,  

       Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, 

       Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. 



...39... 

   PODNIEŚ MNIE JEZU 

   Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca /x2/ 

   Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia 

   Amen.(amen)Amen. 

   W CIELE CHRYSTUSA 

   W Ciele Chrystusa tworzymy jedno    

   Chociaż tak wielu nas jest /x2/     

         Jeden Duch,  jedna wiara                 

         Jedna nadzieja w nas jest /x2/ 

 JEZU, UFAM TOBIE 

1. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu Swoim, 

    Spojrzyj z miłoscią i z grzechów mnie obmyj. 

Refren: 

    Jezu, ufam Tobie Miłosierny Boże 

    Jeszcze raz mi przebacz, błagam Cię w pokorze.  

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia.  

    Przywróć nadzieję Twego przebaczenia. 

3. Dawnych naszych grzechów nie pamietaj, Panie. 

    Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie. 



...40... 

   TWÓJ OJCIEC KLĘKAŁ POD KRZYŻEM 

   1. Świat ciągle pędzi nie czeka, 

       człowieka wciąż goni los. 

       Tak mało mamy dziś czasu, 

       dla siebie, dla wspólnych trosk. 

 

    
Ref. Twój ojciec klękał pod krzyżem, 

          pod krzyżem klęknij i ty 

          I powiedz Chrystusowi, 

         Jak trudno dzisiaj żyć. /2x 

 

 
   2. I biegniesz wciąż naprzód bez końca, 

       by wplątać się w życia bieg. 

       A gdzieś tam z boku, na końcu 

       nieznany brat twój jest. 

 

 
   Ref. Twój ojciec klękał pod krzyżem … 

 

 
   3. Musimy wspólnie zrozumieć, 

       tę prawdę niezmienną od lat. 

       Że życia nie można przeżyć, 

       gdy brata nie kocha brat. 

 

 
   Ref. Twój ojciec klękał pod krzyżem … 

 

 
   4. Na krzyżu nasz Zbawiciel, 

       wyciąga dłonie Swe. 

    By dać ci nowe życie, 

    odmówisz?- chyba nie! 

 



…41… 

 Przez Maryję do Jezusa 

 Ref: Przez Maryję do Jezusa, prostą drogą iść 

        Przez Maryję do Jezusa, by szczęśliwym być 

        Przez Maryję do Jezusa, śpiewa każdy z nas 

        Przez Maryję do Jezusa w nowy idźmy czas 

        1.Swe spojrzenie ku niej zwróć 

           Ona ci za Matkę dana 

           Z drogi złego życia wróć 

           Odmień życie swe 

           Ona zawsze ci pomoże 

           Swą opieką cię otoczy 

           Świat zniewalać cię nie może 

           Ewangelią żyj 
 

 
          Ofiaruję Ci Panie 

 

  1. Ofiaruję Ci Panie całe życie me 

          Ofiaruję Ci Boże wszystko to co chcesz. 

 

  Ref: 

              Pragnę byś przyjął  

              dziś me skromne dary. 

              Mą nadzieję i miłość  

              moją duszę i wiarę. 

 

  2. Ofiaruję Ci Panie całe serce me 

          Ofiaruję Ci Boże , by kochało Cię. 



…42… 

      PAN JEST PASTERZEM MOIM 

     Pan jest Pasterzem moim,          

     Niczego mi nie braknie,           

         Na niwach zielonych pasie mnie,   

         Nad wody spokojne prowadzi mnie. /x 2    

 

 

     ZAPRASZAM CIĘ JEZU 

     Zapraszam Cię Jezu 

     Przyjdź do serca mego dziś 

     Wypełnij je całe 

     Zamieszkaj proszę w nim 

     I bądź moim Panem, moim Królem 

     Panem Serca mego bądź 

     I bądź moim Panem, moim Królem 

     Panem Serca mego bądź 

 

 

     SPOTKAŁAM DZIŚ JEZUSA 

     Spotkałam dziś Jezusa 

     I On powiedział mi /że co/ 

     Że jest mym przyjacielem 

     Do końca moich dni 

          Dlatego chcę wielbić Cię 

          Dlatego mówię kocham Cię 

          Dlatego szukam Cię co dzień 

  



…43… 

    BĘDĘ CIESZYĆ SIĘ WCIĄŻ 
 

     Będę cieszyć się wciąż                         

     Panem mym                

     Radością mą zawsze       

     będzie Bóg               

    Przyodział mnie Pan 

    okrywając swym zbawieniem 

    płaszcz sprawiedliwości sam nałożył mi  

 

     JESTEŚ ŻYCIEM MYM (Fale) 

     Jesteś życiem mym,      

     więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu,  

     Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 

     Jesteś drogą mą, 

     więc każdy krok robię w Tobie, Jezu, 

     Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 
 
 

          Fale Twojej łaski Panie, 

          gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię 

          Twa miłość mnie uwiodła 

          Jezu jakże to możliwe jest?! 

 

Na na na na na na na 
Na na na na na na na na /x2 



…44… 

         W NIEBIE MÓJ DOM  

Tata - to Bóg. Mam mieszkanie w Niebie.  

Dziecko - to ja. Posłał mnie od siebie  

i powiedział: "Zejdziesz na ziemię.  

Przygotuję cuda dla ciebie!". 

Tam czeka dom - ten pod sercem mamy.  

Przez prawie rok byłem w nim kochany.  

A przede mną wielka przygoda!  

Przecież mam Tatusia - Boga!   

Ref. W Niebie mój dom, 

na ziemi Twój tron.  

Dlatego chcę pamiętać, że  

do Ciebie wrócę znów.  

Radość mój znak, ziemia mój szlak.  

Zatańczyć chcę, bo chciałeś mnie  

najmocniej, jak się da!  

Najpierw byłem w sercu Boga, 

stamtąd tutaj prosta droga.  

Potem wrócę znów do Niego.  

Będzie super! Na całego! 



…45… 

    PRZYJDŹCIE DO STOŁU MIŁOSIERDZIA  

     Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia   

     Gdzie Ciało i Krew Pana jest       

     Wszyscy spragnieni przybądźcie     

     Nakarmić dusze swe                

 

     Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza     

     Wyciąga przebitą dłoń              

     Syćmy się Ciałem Chrystusa         

     Bo przez nie nam życie dał On  

     OFIARUJĘ CI MOJĄ NOC I MÓJ DZIEŃ 

     Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień,              

     Moją pracę i mój sen,                          

     Wszystko, co drogie mi,                        

     Panie, ofiaruję Ci.                            

     Bo dla Ciebie ja żyję,                         

     Moim Królem jesteś Ty.                         

     To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.              

  

     Panie Jezu, weź moją słabość i łzy, 

     I powroty do Twych drzwi, 

     I te chwile, gdy świat, 

     Mi się zdaje tęczą lśnić. 

     Bo Ty drogę rozjaśniasz moją, 

     Jesteś światłem mym, 

     Moje życie, Panie, ofiaruję Ci. 

  

     Panie Jezu weź każdy wysiłek mój, 

     Moją pracę i mój znój, 

     Każde dzieło mych rąk, 

     Razem z piosenką tą. 

     Bo wraz  z nią swoje życie 

     Panie ofiaruję Ci, 

     Tyś jest światłem i życiem moich dni  
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WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI 

     Wspaniały dawco miłości  
     Składamy na Twoim stole  
     Wszystko co mamy  
     Wszystko co mamy:  
     Choć i tak od wieków jest Twoje.  
 
     Wspaniały dawco miłości 
     Składamy na Twoim stole 
     Radość i szczęście, trudy i znoje 
     Choć i tak od wieków są Twoje. 

 

OGARNIJ MNIE PŁOMIENIU 

1. Ogarnij mnie, Płomieniu, 

    Ogarnij mnie, Strumieniu! 

    Jesteś Wichrem Boga, który ożywia mnie. 

    Masz moc dać nowe życie,  

    Napełniasz mnie obficie. 

    Kiedy Ty przychodzisz, wszystko proste jest. 

 

Ref. Wypełnij mnie po brzegi. 

Chcę być Tobie posłuszny. 

Zaprowadź moją duszę 

Tam, gdzie źródło jest. 

Obmywaj moje serce, 

Mocą swoją poruszaj. 

O Duchu Święty Ogniu, przyjdź! 

 

2. Ogarnij mnie, Płomieniu, 

    Ogarnij mnie, Strumieniu! 

    Niesiesz powiew Życia, który podnosi mnie. 

    Chcę słuchać Twego Słowa, 

    Ty stwarzaj mnie od nowa. 

    Każdy dzień przy Tobie nową szansą jest. 
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  JEZU, UFAM TOBIE 

 

  Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię.   

  W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie.   

  Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię.   

  Do swojego serca mocno przytul mnie...   

 

  1. Tak, jak jasne słońce,   

      Patrzysz na mnie z góry  

      Nie zasłonią Ciebie  

      Nawet ciemne chmury.  

 

  Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię… 

 

  2. Przyjaźń Twa serdeczna 

      Zawieść mnie nie może, 

      Grzechy me wybaczasz, 

      Miłosierny Boże. 

 

Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię… 
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  JAK MI DOBRZE 

  1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie /2x             

 

  Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś                         

  zawsze chcę przy Tobie być /2x                        

  Panie, Panie 

 

  2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie 

 

  3. Boża radość wypełnia mnie, Panie 

 

  4. Boży pokój jest w sercu mym, Panie 

 

 

  CHWALCIE PANA NIEBIOS 

                                                

 

  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 dał Ci wszystko  

     Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja! 
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  JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 
 

  1.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                      

  Jezus jest Panem                            

  On jest Panem ziemi tej.  

 

  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja  /x2 

  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja  /x2 

                   

  2.Jezus zmartwychwstał,  niech każdy o tym wie.   

    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                      

  Jezus jest Panem                            

  On jest Panem ziemi tej.    

 

  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja  /x2 

  Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja  /x2 

 

 

  1. Jezus zwyciężył, to wykonało się… 
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   NASZE PLANY I NADZIEJE 

   1.Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz 

      Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas 

 

   Ref: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat 

          Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat 

          Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej  

          i w opiece czułej duszę moją miej. 

 

   2. W trudnych chwilach twego życia nie rozpaczaj, nie roń łez 

      ufność w Boże Miłosierdzie troskom twym położy kres. 

   Ref: Jezu ufam Tobie… 

   3. Pragnę oddać się dziś Tobie całym życiem służyć Ci 

      Pragnę Boże Miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni. 

   Ref:  Jezu ufam Tobie… 

   4. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam 

       że w godzinie naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam. 

   Ref:  Jezu ufam Tobie… 
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W NAZARECIE 

1. W Nazarecie przyszedł do Niej anioł: 

„Witaj, Mario, będziesz moją Panią, 

Bo porodzisz Syna Bożego. 

Cały świat już czeka na Niego”. 

Ref. La la la la laj, laj la la laj… 

2. Do Betlejem z Józefem jechali, 

Mały Jezus był pod sercem Mamy. 

I urodził się w stajence małej, 

Do pałacu niepodobnej wcale. 

Ref. La la la la laj, laj la la laj… 

3. Na weselu w Galilejskiej Kanie 

Jezus słuchał prośby swojej Mamy. 

Wodę w wino zmienił w jednej chwili, 

Aby wszyscy wspólnie się cieszyli. 

Ref. La la la la laj, laj la la laj… 

4. W Wieczerniku uczniowie czekali, 

Ogień Ducha Świętego dostali. 

A Maryja gorąco prosiła: 

„Duchu Święty, w Tobie nasza siła!”. 

Ref. La la la la laj, laj la la laj… 
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   MOJA DROGA JEST PROSTA 

   Moja droga jest prosta,                   

   Idąc nią w sercu radość mam,       

   Bo wiem, że nie pomyliłem się.     

   Moja droga jest pewna,                    

   Na jej końcu światłość jest,             

   Która wciąż mi mówi,                       

   Jak mam dalej iść. 

                              

   Ref. Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest. /x2  

      

   I chociaż wciąż upadam,                   

   Chociaż gubię się,                             

   To jednak chce ciągle iść                 

   Moją drogą.                                         

   Bo na niej jest prawda,                     

   Na niej pokój jest,                              

   Na niej jest moje szczęście,            

   Moja miłość.                                        
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  BĘDĘ Z ANIOŁAMI 

  Będę z aniołami śpiewał: Alleluja!                                

  Będę tańczył ze świętymi. Alleluja!                              

  Radość duszy mojej chcę wyśpiewać światu.          

  Jezu, niesiesz pokój, prowadź mnie, zawsze.          

 

  Ref: Alleluja, radość duszy mojej! Aleluja! 

 

  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!  
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WIELBI DUSZA MOJA PANA 

Ref. Wielbi, wielbi dusza moja Pana, 

Wielbi dusza moja Pana, 

I raduje się duch w Bogu, 

Raduje się duch w Zbawcy mym. /x2 

1. Bo wejrzał na uniżenie  

    Swojej Służebnicy 

    Wejrzał na uniżenie Pan. 

    I raduje się duch w Zbawcy mym. 

2. Będą mnie błogosławić 

         Wszystkie pokolenia. 

         Wielkie rzeczy uczynił mi Pan. 

         I raduje się duch w Zbawcy mym. 

3. Imię Jego jest święte. 

    Miłosierdzie nad każdym. 

    Okazał moc ramienia nam. 

    I raduje się duch w Zbawcy mym. 

4. Strącił władców z tronu. 

    Wywyższył pokornych. 

    Głodnych karmi z chojnością swą. 

    I raduje się duch w Zbawcy mym.    
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  IM WIĘCEJ MAM LAT  

  1. Im więcej mam lat, tym bardziej odkrywam, 

      że Przyjacielem moim, Boże, jesteś Ty. 

      Im więcej mam lat, tym częściej Cię wzywam, 

      potrzebuję Cię. 

           Ref. Jezu, kochasz mnie swoim słowem- 

           naucz mnie słuchać. 

           Jezu, kochasz mnie w Hostii białej- 

           naucz mnie wielbić. 

  2. Zachwyca mnie świat, szczęśliwie w nim żyję- 

  Najwspanialszym Stwórcą, Boże, jesteś Ty! 

  Zachwyca mnie świat, Twą miłość tu czuję. 

   Duchu Święty, przyjdź! 

 

  ŚWIĘTY, ŚWIĘTY PAN BÓG ZASTĘPÓW 

  Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, 

  Pełne jest niebo i ziemia Twej chwały. 

          Ref. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. 

  Błogosławiony, który idzie w imię Twoje, Panie. 

          Ref. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. 
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  RYCERZ ŚWIATŁA 

  1. Nie boi się niczego, łatwo zwalcza złego, 

      Rycerz Światła, Przyjaciel dzieci. 

      Na znak Króla swojego walczy na całego, 

      nie boi się nocy – Przyjaciel dzieci. 

            Bóg Go posyła, niebo Go wspiera, 

            ludzi w potrzebie Michał wybiera. 

            Biegnie na pomoc, zbroję zakłada: 

            „Wygrasz tę walkę! Jestem z tobą!” 

  Ref. Nanana, nanana, nanana – Rycerz Światła. 

         Nanana, nanana, nanana – Przyjaciel dzieci. 

  2. Archanioł mocny z nieba wie,  gdzie pomóc trzeba, 

      nie waha się nigdy – Przyjaciel dzieci. 

      W zbroję nas odziewa, odwagą olśniewa, 

      nie spóźnia się nigdy – Przyjaciel dzieci. 

             Bóg go posyła… 

  Ref. Nanana… 

           „Któż jak Bóg” jest imię Jego, 

            „Któż jak Bóg” – zawołaj, gdy trzeba. 

            Całe zastępy aniołów w niebie 

            kiedy zawołasz – wyśle do ciebie. 
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  Chwalcie, słudzy Pańscy (Psalm 113) 

  1. Niech imię Pana będzie błogosławione, 

      teraz i na wieki. 

      Od wschodu aż do zachodu słońca 

      niech będzie pochwalone imię Pana. 

  Ref. Chwalcie słudzy Pańscy  

         chwalcie imię Pana.    /x2 

  2. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 

      ponad niebiosa sięga Jego chwała, 

      Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze 

      i w dół spogląda na niebo i na ziemię. 

  Ref. Chwalcie słudzy Pańscy… 

  3. Podnosi z prochu nędzarza 

      i dźwiga z gnoju ubogiego, 

      by go posadzić wśród książąt, 

      wśród książąt swojego ludu. 

  Ref. Chwalcie słudzy Pańscy… 

  4. Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu 

      jako matce cieszącej się dziećmi. 

      Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

      Jak była zawsze, teraz i na wieki. 
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  Anioł Stróż 

  Każde dziecko o tym wie – czasem w życiu ciężko jest. 

  Nic się nie chce cały dzień – atakuje leń! 

  Anioł Stróż to wszystko wie, od lenistwa broni mnie. 

  Stoi blisko dzień i noc, bardzo kocham Go. 

  Ref. Papapa, tatata, Anioł Stróż pomysły ma. 

         Uczy mnie dobrym być – łatwiej wtedy żyć.  /x2 

  Bardzo dzielnie broni mnie, dobre rady ciągle śle. 

  Jak pomagać mówi mi – zacznę już od dziś. 

  Anioł Stróż to mocny Ktoś, tak skutecznie niszczy złość. 

  Serce czyste w sobie mam – ciągle o to dbam. 

 

 

  Najpiękniejsza z kobiet 

 

  Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie.    

  Uczy nas miłować, życie w Bogu schować.  

  Najłaskawsza Pani modli się za nami,                      

  Byśmy wypełnili to, co mówi Pan.  

 

  Ref. Kochana Maryjo, Prześliczna Lilijo,                     

         Naucz nas wypełniać to, co mówi Pan.                    

         Tyś to wypełniła, mocno w Bogu żyła                      

         I my, dzieci Twoje, chcemy tak, jak Ty.  
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               Gloria 

          Ref. Chwała na wysokości!  
                 Chwała Jedynemu Bogu!  
                 Chwała na wysokości!  
                 Chwała, a ludziom pokój!  
  
       1. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię  
           Wielbimy Cię, wysławiamy  
           Dzięki Ci składamy  
           Bo wielka jest chwała Twoja!  
           Panie Boże, Królu nieba  
           Boże Ojcze Wszechmogący  

           Panie, Synu Jednorodzony  
           Jezu Chryste.  

           Ref. Chwała na wysokości!  
                  Chwała Jedynemu Bogu!  
                  Chwała na wysokości!  
                  Chwała, a ludziom pokój!  

       2. Baranku Boży, Synu Ojca 
           Który gładzisz grzechy świata 
           Zmiłuj się nad nami  

           Zmiłuj się nad nami  
           Który gładzisz grzechy świata  
           Przyjm błaganie nasze  
           Który siedzisz po prawicy Ojca  
           Zmiłuj się nad nami.  

           Ref. Chwała na wysokości!  
                 Chwała Jedynemu Bogu!  
                 Chwała na wysokości!  
                 Chwała, a ludziom pokój!   

      3. Albowiem tylko Tyś jest święty 
          Tylko Tyś jest Panem  
          Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste  
          Z Duchem Świętym,  
          w chwale Boga Ojca. Amen.  

          Ref. Chwała na wysokości!  
                Chwała Jedynemu Bogu!  
                Chwała na wysokości!  
                Chwała, a ludziom pokój!   



       …60… 

   Chcę do Ciebie należeć 

   1. Jezu, chcę do Ciebie należeć  

   Jestem Twą własnością.  

   Powierzam Ci siebie,  

   Wszystko to, kim jestem.  

        

          Ref. Wierzę w Twoją śmierć na Krzyżu;  

                 Wierzę w Twoje Zmartwychwstanie;  

                 Wierzę w Ducha Świętego;  

                 Wierzę w Twoją miłość do mnie.  

   2. Ty jesteś moim Panem,  

  We wszystkim Ciebie uznaję.  

      Ty jesteś moim Bogiem i nie ma innego.  

 

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  
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Każdy może być  święty  

 

       Ref. Każdy może być święty, jeśli tylko chce.  

       Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.  

       Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę.  

       Mój Przyjaciel – Jezus, poprowadzi mnie.  

       Bo dobrze wie gdzie!  

1. Święty Janek Bosco nie miał łatwo, dokuczali mu,  

Chwycił modlitwę jak tratwę, dużo modlił się.  

I stał się bardzo silny,  

Radosny jak nikt inny. 

 

2. Mały Piotr Frassati lubił góry, ciągle wspinał się. 

Przezwyciężał złe wichury, nie poddawał się! 

I bardzo kochał ludzi. 

I dla nich się tak trudził! 

 

3. Helenka Kowalska na wsi żyła, uczyć chciała się. 

Zakon nazwał ją Faustyna, spodobało się. 

A Boże Miłosierdzie  

Zaniosła ludziom wszędzie! 

 

4. Mała Laura w Argentynie żyła, nie nudziła się. 

Za mamusię się modliła, wciąż cieszyła się. 

I wiarę wyprosiła.  

W wierności wielka siła! 

 

5. Mały Karol wojnę musiał przeżyć, młodym chłopcem był. 

To wzmocniło go, by wierzyć z całych swoich sił. 

Jan Paweł – Papież Polak. 

„Nie bójcie się!” – tak wołał. 
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Ojcze, Tatusiu 

1. Nie jestem nigdy sam. Spytacie, kogo mam?  

Z radością wam odpowiem, z radością zaśpiewam./x2  

 

Jest w niebie Ktoś, kto bardzo kocha mnie. 

Jest w niebie Ktoś, kto strzeże mnie co dzień. /x2 

 

Ref. Ojcze, Tatusiu, to Ty prowadzisz mnie.  

Jestem Twoim dzieckiem, dlatego śmieję się. /x2  

Ojcze, Tatusiu, dziękuję Ci, bo wiem 

O wielkiej Twej miłości do mnie. /x2 

 

  Przyjdź, Królestwo Twoje 

 

  1.Przyjdź Królestwo Twoje!  

     Twoja miłość, o Panie,  

     Jest większa niż całe zło. /x2 

 

  Ref: Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem,  

  Tyś mnie dziś zrodził. /x2  

 

  2.Ty wyzwoliłeś mnie, Jezu,  

     Otworzyłeś mi bramy Twojego Królestwa. /x2 
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  ALLELUJA 
 

 Ref.  Alleluja - alleluja 

        Alleluja – alleluja 

         Alleluja – alleluja! Alleluja! 

 

 1. Będę śpiewał dziś - wykonało się,  

     Będę głosił, że - Pan najwyższy jest,  

     Będę chwały pieśń - śpiewał Panu Chwał,  

     Będę niósł tę wieść - Jezus Zmartwychwstał!  

 Ref.  Alleluja – alleluja… 

 2. Będę wołał w krąg - Jezusowi cześć, 

     Będę radość nieść - pokonana śmierć, 

     Będę każdym tchem - Panu składał cześć, 

     Będę głosił, że - Jezus Panem jest! 

 Ref.  Alleluja – alleluja… 

 3. Będę życiem swym - wielbił miłość Twą, 

     Będę z całych sił - głosił chwały ton, 

     Będę krzyczał w głos - Tobie chwała, cześć, 

     Będę śpiewał pieśń – u u u. 
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   Jesteś wszystkim 

   1. Jesteś życiem, jesteś siłą, mą nadzieją dziś jedyną. 

       I pokarmem i napojem, pokonujesz życia znoje. 

 

   2. Jesteś źródłem i natchnieniem, moim sensem i spełnieniem. 

       Wypełnieniem obietnicy, ja na Ciebie mogę liczyć. 

 

   Ref:  

         Gdy widzę Ciebie, uśmiecham się szeroko, 

         podnoszę ręce, kieruję je wysoko. 

         Ty, mój Jezu, jesteś Bogiem, 

         którego noszę w sobie. 

         jesteś wszystkim, o Panie mój. 

 

    3. Jezu Chryste, dziś wyznaję, że Ty jesteś moim Panem! 

       Całe życie Ci oddaję, chcę je przeżyć w Twojej chwale. 

 

   Ref: 

        Gdy widzę Ciebie… 

 

  4. Kiedy umrę, zmartwychwstanę i żyć nigdy nie przestanę. 

      Miłosierdziu Twemu dzięki, będę słyszeć Nieba dźwięki! 

 

  Ref: 

       Gdy widzę Ciebie… 
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Jezu, dziś uwielbiam Ciebie 

1.  Wielbi moja dusza i chwali Ciebie, 

zawsze wspiera mnie Twój Duch. 

Wiem, że mogę zawsze całkiem Ci zaufać, 

Tyś mój Pan i Bóg. 

 

2. Chętnie słucham Ciebie, dajesz mi nadzieję, 

nie zachwieję się. 

Radość nie ma granic, smutek zda się na nic, 

Tyś mój Pan i Bóg. 

 

Dlatego chętnie wielbię Cię 

Wywyższam słodkie Imię Twe. 

 

Ref.  

Jezu, dziś uwielbiam Ciebie 

Twoja dobroć mnie prowadzi. 

Z Tobą zawsze jest jak w niebie, 

przyjmij, Panie, dziś mój taniec! 

 

3. Nic ukryte nie jest, Ty objawiasz siebie, 

Twoje słowo ma moc, 

Karmisz moją duszę, stwarzasz mnie na nowo 

w dzień zmienia się noc. 

 

 



…66… 
 

    Jestem do Niego podobny 

 

    1. Nie zastanawiał się długo, kiedy stwarzał świat, 

    podpowiedzią była miłość. 

    Morza, jeziora i lasy, potem deszcz i wiatr, 

    wszystko wzmocnił swoją siłą. 

    Stworzył świat, bo nie chciał zostać sam: 

    „Uczyńmy kogoś podobnego nam”. 

 

    Ref.  Teraz jestem do Niego podobny. 

            Te same oczy mam, co On, 

            a dłonie niosą miłość. 

            Jestem do Niego podobny. 

            Wystarczy jeden krok, a On 

            Dokończy wszystko swoją siłą. 

 

    2. Zszedł bez wahania na ziemię, żeby zbawić świat. 

    Podpowiedzią była miłość. 

    Co dzień nauczał, że każdy człowiek to mój brat, 

    mogę kochać Jego siłą. 

    Blisko jest, bo nie chce, bym był sam. 

    Przejdziemy drogę razem – On i ja. 

 

    Ref. 

    Teraz jestem do Niego podobny… 

 

 



…67… 

  Zaśpiewam Tobie nową pieśń 

  1. Jesteś moim Panem. 

  Opatrujesz moje rany. 

  Jesteś doskonały! 

  Żyję w blasku Twojej chwały. 

  Ty zachwycasz mnie! 

  Gdy rozpraszasz ciemność 

  Twoje światło mnie wypełnia. 

  Lęku z Tobą nie ma. 

  Jesteś żywy tu i teraz. 

  Mocno uchwyć mnie! 

 

  Ref. 

  Zaśpiewam Tobie nową pieśń. 

  Ty jeden o mnie wszystko wiesz. 

  Nie zginę, bo Ty mocno kochasz mnie. 

  Ty jesteś moją Drogą, więc 

  Za Tobą zawsze będę szedł. 

  Ty, Panie, ciągle zaskakujesz mnie! 

 

  La la la la … 

 

 

 

 



…68.. 

  Chodzić po wodzie umie 

  1. Wielka burza łódź szarpała, uczniowie przerażeni. 

  „Ratuj, Panie, bo giniemy!”, a Jezus spał. 

  Kiedy wstał, rozkazał wichrom i wszystko się zmieniło, 

  Spokorniało i ucichło na Jego głos! 

  Ref.  

  Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu. 

  Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku Niebu. 

  Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu. 

  Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku Niebu. O, o, o! 

 

  2. Wielki tłum chciał słuchać Pana, uczniowie pomyśleli: 

  „Ludzie głodni są od rana” – a Jezus wstał. 

  Wystarczyło bardzo mało – pięć chlebów i dwie rybki! 

  Nakarmili rzeszę całą na Jego głos. 

  Ref.  

  Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu. 

  Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku Niebu. 

  Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu. 

  Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku Niebu. O, o, o! 

 

 

 

 

 



…69… 

Panie , zmiłuj się 

 

1. Panie , Który za nas umarłeś, Zmiłuj się! 

Panie, który życie oddałeś,  Zmiłuj się! 

Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi. 

Niech Twe przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas. 

 

2. Chryste, który byłeś posłuszny,  Zmiłuj się! 

Który uczniom nogi obmyłeś,  Zmiłuj się! 

Niech twe przebaczenie moc pokory objawi, 

Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas. 

 

3. Panie, Synu Boga Żywego,  Zmiłuj się! 

Panie, Dawco życia, nadziei,  Zmiłuj się! 

Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości, 

Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas. 

 

 

 

 

 

 

 



…70… 

Duchu Święty, miłości prawdziwa 

     Duchu Święty, miłości prawdziwa, 

     Prowadź nas Swoją miłością.  

     Mądrość Twoja niech nas posyła  

     Tam, gdzie Twej miłości brak.  

     Uczyń nas świadkami pokoju,  

     Pozwól Tobie zaufać.  

     Obdarz nas mocą i poślij tam,  

     Gdzie zechcesz sam.  

 

Królem naszego domu bądź 

Panie Boże, oddajemy się Tobie, 

Nasze dusze i ciała są Twoje. 

W naszych sercach jest Twoja miłość, 

Królem naszego domu bądź! 

            Ref: Z Tobą chcemy przeżyć każdy dzień, 

                   Prowadź nas drogą światłości swej. 

                   Bądź przy nas w ciemną noc i w dzień, 

                   Królem naszego domu bądź! 

Coda: 

Królem naszego domu bądź  /x2 

I w nim rządź! 

 

       


