
1 
Wody nie ugaszą jej, 
Nie da zdławić się przez wiatr. 
Rzeki nie zatopią jej, 
A jej żar to ognia żar. 
 
Jak śmierć jest miłość, 
Tak potężna jest. 
Jak śmierć jest miłość, 
Potężniejsza jest. 
.......................................................... 

2 
Kocham Ciebie Jezu 
Wnoszę ręce dając cześć 
Całym światem jesteś mi 
Uwielbiam Imię twoje Panie mój 
.......................................................... 

3 
Miłość którą jest Bóg w nas 
Ukaże mam drogę  
Którą mamy kroczyć 
Którą mamy kroczyć 
.......................................................... 

4 
Wielbić Pana chcę  
Radosną śpiewać pieśń 
Wielbić Pana chcę 
On źródłem życia jest 
.......................................................... 

5 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas deus ibi ets 
.......................................................... 

6 
Nie bój się, nie lękaj się 
Bóg sam wystarczy 2X 
.......................................................... 

7 
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. 
.......................................................... 

8  
Jezus zwyciężył, to wykonało się  
Szatan pokonany Jezus złamał 
śmierci moc 
Jezus jest Panem Alleluja 
Po wieczne czasy Królem Królów 
jest 
Jezus jest Panem  
Jezus jest Panem 
Jezus jest Panem 
Jezus jest Panem 
Tylko Jezus jest Panem 
Jezus jest Panem 
On jest Panem ziemi tej 
.......................................................... 

9 
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 
.......................................................... 

10 
Pan blisko jest oczekuj Go 
Pan blisko jest w nim serca moc 
.......................................................... 

11 
Nie umiem dziękować Ci Panie 
Bo małe są moje słowa 
Zechciej przyjąć moje milczenie 
I naucz mnie życiem dziękować 
.......................................................... 

12 
Wzywam Cię przyjdź umocnij mnie 
Oddal mroku cień  
Jasny rozpal dzień 
Twój jest czas i świat 
Pełnią Boskich prawd 
Tyś natchnieniem mym  
I przebudzeniem 
Duchu Święty  
..Przyjdź! 
.......................................................... 

13 
Niech będzie chwała i cześć i 
uwielbienie 
Chwała i cześć Jezusowi 
Chwała niech będzie chwała 
Tak Jemu chwała i cześć 
.......................................................... 

14 
Wystarczy byś był nic więcej 
Tylko byś był nic więcej 
By Twoje skrzydła otuliły mnie 
.......................................................... 

15 
Może daleko jesteś od niego 
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad 
Może w samotną ruszyłeś drogę 

I nie wiesz jak Bóg ciebie zna 
 

Nie martw się Bóg ciebie kocha 
On zawsze z Tobą jest 
Podnieś swój zmęczony wzrok 
I popatrz przed siebie 
 

Zacznij od nowa 
Zacznij jeszcze raz.... 
.......................................................... 

16 
Panie ogień pal 
Wypal smutek i żal 
Wypal myśli natrętne niechciane 
Wypal to co winno być zapomniane 
.......................................................... 

17 
Jezu mój Jezu 
Dziś do Ciebie mówić chcę 
Ty mi dajesz swojego ducha 
Uwielbiam Cię 
18 
Pan jest pasterzem moim  
Niczego mi nie braknie 
Na niwach zielonych pasie mnie 
Nad wody spokojne prowadzi mnie 
.......................................................... 

19 
Zostań tu i ze mną się módl 
Razem czuwajmy, 
Razem czuwajmy 
.......................................................... 

20 
W lekkim powiewie  
Przychodzisz do mnie Panie 
W lekkim powiewie  
Przychodzisz do mnie Panie 
Nie przez wicher ogromny 



I nie przez ogień 
Ale w lekkim powiewie 
Przychodzisz do mnie 
W lekkim powiewie 
Nawiedzasz duszę mą 
.......................................................... 

21 
Jezus jest tu, Jezus jest tu  
O wnieśmy ręce wielbiąc Jego imię 
Jezus jest tu 
Pan jest wśród nas... 
Bóg kocha nas.... 
22  
Król Królów Pan Panów  
Chwała Alleluja  
Jezus Książe Pokoju 
Chwała Alleluja 
........................................................... 

23 
Jezus Chrystus moim Panem jest 
Alleluja  
On kocha mnie  
On kocha mnie  
Alleluja  
.......................................................... 

24 
Nie bój się wypłyń na głębię  
Jest przy Tobie Chrystus  
........................................................... 

25 
1. Chwalę Ciebie Panie /2x  
i uwielbiam, /2x  
Wznoszę w górę swoje ręce,  
Uwielbiając Imię Twe./2x  
 
Ref.: Bo wielkiś Ty  
Wielkie dzieła czynisz dziś  

Nie dorówna Tobie nikt./2x 
 
2. Jesteś mą nadzieją, /2x 
wiarą, życiem /2x 
Daj mi poznać Swoje drogi 
Bym nie zbłądził nigdy już./2x 
 
3. Jesteś świata Panem /2x 
i Opoką /2x 
W Tobie składam troski swoje 
Tobie daje serce swe. /2x 
.......................................................... 

26 
Bóg tak umiłował świat,     
Że Syna swego Jednorodzonego dał     
Aby każdy kto w Niego wierzy,  
Nie zginął, ale życie wieczne miał  
O… Jezus,            
Jezus,                   
Jezus               
......................................................... 

27 
Duchu Święty przyjdź. /x2   
Niech wiara zagości,   
Nadzieja zagości,   
Niech miłość zagości w nas  
........................................................... 

28 
Memu Bogu Królowi                
będę śpiewał tę pieśń,            
teraz, zawsze, na wieki, Amen. 
/Alleluja/3x, Amen!    
......................................................... 

29 
Ofiaruje Tobie Panie mój   
całe życie me  
cały jestem Twój, aż na wieki  

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

30 
Ta krew z grzechu obmywa mnie 
Ta krew czyni mnie bielszym od 
śniegu   
Ta krew z grzechu obmywa nas 
To jest Baranka święta krew. 
.......................................................... 

31 
1. Jest na świecie miłość,  
której imię srebrzystym promieniem 
objęło ziemię. 
Gdy Ci będzie smutno, imię to 
wypowiedz,   
a przy tobie Ona zjawi się.      
  
Ref.: Matka z radością poda dłoń,    
gdy powiesz: "Mario, w Tobie 
ufność mam.  
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w 
oczach łzy,   Pragnę z Tobą być, Ty 
dodaj sił."         
  
2. Jest w Niej tyle ciepła, a w 
spojrzeniu Jej  
dobroć i troska Matczyna gości. 
Otwórz serce swoje, schowaj Ją 
głęboko  
i jak dziecko powiedz: "Kocham 
Cię". 
......................................................... 

32 
Święta Maryjo, Królowo   
Naszych codziennych spraw  
Prowadź nas jasną drogą   
Prowadź nas jasną drogą   
Aż do niebieskich bram  
........................................................... 

33 
Jesteś królem,                  
jesteś królem                    
Królem jest Bóg /2x              
Podnieśmy wszyscy nasze serca,  
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,  
Stawajmy przed obliczem Pana,  
wielbiąc Go  /2x 
.......................................................... 

34 
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  
 
W Jego ranach uzdrowienie  
W Jego śmierci życia dar  
Jego krew to oczyszczenie  
Jego życie chwałą nam 
........................................................... 



35 
1. Maryjo, śliczna Pani,  
Matko Boga i ludzi na ziemi.  
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na 
niebie,  
Ty nas wiedziesz przed Jezusa 
wieczny tron.  
Ref. Maryja, Ave Maryja,  
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,  
By świat lepszy był, by w miłości 
żył,  
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.  
2. Maryjo, śliczna Pani, 
Świat dziś czuje na swych ustach 
gorzkie łzy, 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach 
wciąż strach, 
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam. 
.......................................................... 

36 
Jak łania pragnie wody ze strumienia 
Moja dusza pragnie Cię 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem 
Zawsze chcę uwielbiać Cię. 
 
Tylko Ty jesteś mocą mą 
Twoja wola wolą mą 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem 
Zawsze chcę uwielbiać Cię. 
...................................................... 

37 
Gdy schodzimy się niech Święty 
Duch w nas działa  x 2 
Gdy schodzimy się by wielbić imię 
Twe 
Wiemy dobrze że gdy serca są 
otwarte  

Błogosławisz mocą swą 
Błogosławisz boś obiecał to  
Błogosławisz mocą swą. 
......................................................... 

38 
Ja się modlę 
Jakbym darł palcami ziemię 
I wyrywał z ziemi kamień za 
kamieniem 
Ja się modlę 
Jakbym darł palcami ziemię 
Ale jałowe puste moje pole 
I chociaż mam co chciałem 
Czuję opuszczenie  
Jak gdyby chleba zabrakło 
Na mym stole 
.......................................................... 

39 
Ja wierzę, że to Jezus                                                                                    
Ja wierzę, że to Jezus,                                                                                
Wierzę, że On Synem Boga jest,                                                                      
On zmarł i powstał, aby żyć,                                                                             
I za cenę śmierci życie dał. 
Ref. 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. 
Ref. Wierzę, że tutaj jesteś – Ty 
jesteś tu,                                                   
Stoisz pośród nas – stoisz pośród nas,                                                          
Masz moc nas teraz uzdrawiać - 

uzdrowienia moc,                                         
Masz przebaczenia dar. 
......................................................... 

40 
Amen, amen, Jezus moim Panem 
jest, Jezus Panem 
On swoją radość we mnie wlał 
i serce moje sam otworzył 
dlatego śpiewam, że Jezus to Pan 
.................................................... 

41 
Duchu Święty                   
Duchu Święty                   
Przyjdź i rozpal nas!         
I ulecz nas, miłość nam daj!  
.......................................................... 

42 
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.. 
......................................................... 

43 
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  
........................................................... 
 

44 
Mój Pan żyje Niech będzie 
wywyższony I błogosławiony Bóg 
zbawienia mego – 2x  
Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe  
I wśród narodów głosił chwałę Twą. 
.......................................................... 
 

45 
Duchu Święty wołam przyjdź, Duchu 
Święty wołam przyjdź,   
bądź jak ogień duszy mej, bądź jak 
ogień duszy mej,  
bądź jak ogień w ciele mym, bądź jak 
ogień w ciele mym,  
rozpal mnie.  
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,  
miłosierdzie jego wielkie jest.   
Okazuje dobroć swoją dziś   
dla tych, którzy chcą miłować Go. a 
.......................................................... 

46 
Błogosławione jest Imię Twe /2x  
I wywyższone nad wielką chwałę i 
cześć,  
Tyś jedynie Panem jest. /2x  
 
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na 
wieki,  
Powstań! Chwal Boga wciąż, On 
jedynie jest Panem,  



Powstań! I Pana chwal, chwal Go na 
wieki,  
Powstań! Chwal Boga wciąż, On 
Panem wszechświata jest 
........................................................... 

47 
Będę chwalił Pana na wieki  
Chwalił Pana na wieki  
Bez końca me usta niech wielbią Go  
 
Wysławiaj Pana ze mną  
I razem wywyższajmy Jego Imię  
.......................................................... 

48 
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 obdarowani    
Tobie składamy hołd    
...................................................... 

49 
Dotknij Panie moich oczu, abym 
przejrzał,   
abym przejrzał.   
Dotknij Panie moich warg, abym 
przemówił   
z uwielbieniem.  
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.  
Niech Twój Święty Duch, dziś 
ogarnia mnie.  
......................................................... 

50 
Tak mnie skrusz,       
Tak mnie złam,          
Tak mnie wypal, Jezu    
Byś został tylko ty  
Byś został tylko ty   
Jedynie ty     
.......................................................... 

53 
Duchu miłości wylewaj się na nas  
z przebitego serca Jezusa, Jezusa  
.......................................................... 

54 
1. Już ziemia rozgrzana i kwiaty w 
pąkach,    
I pola zbożami się złocą.      
I cisza wezbrana w pajęczych 
koronkach,        
I dnie kolorowe i noce.   
Zapachem żywicy i ptaków 
kwileniem              
Omszały, sosnowy las pęka.            
I człowiek olśniony, i całe stworzenie          
Przed Tobą klęka.       
                                               
Stworzyłeś świat z gwiazd, barw i 
mgieł.        
Stworzyłeś go, żeby trwał w Imię 
Twe.           
Radosna myśl ku Tobie mknie:                   
Stworzyłeś świat, stworzyłeś mnie.              
 
2. Na łąkach płonących pszczół 
kapele 
I nieba błękitny proporzec. 
I li ście szepcące jak usta w kościele, 
A w liściach Imię Twe, Boże. 

Przez chmury przecieka słoneczna 
pieszczota 
I drzewa się modlą do Ciebie. 
Na drogach człowieczej pozwalasz 
tęsknocie 
Odnaleźć Ciebie. 
......................................................... 

55 
1. Jak Ci dziękować - żeś mi dał tak 
wiele,  
Iż jestem w życiu jak ów gość 
przygodny, - 
Co zaproszony został na wesele  
Niespodziewanie i nie odszedł 
głodny.  
  

2. Duszą spokojną wstecz się nie 
oglądam  
Za przeszłym życiem, które już nie 
wróci.  
I w swej radości niczego nie żądam,  
Tylko dziwuję się, że radość smuci. 
  

3. Jesień ma złotą pogodą się głosi, 
O pełnym ciszy, łagodnym 
wieczorze. 
I rozczulone serce moje wznosi 
Okrzyk zachwytu - "Dziękuję Ci 
Boże". 
.................................................... 

56 
O wychwalajcie go wszystkie narody     
I wysławiajcie go wszystkie ludy  
Jego łaskawość nad nami potężna  
A jego wierność trwa na wieki      
O, Alleluja Alleluja   
O Alleluja Alleluja  
........................................................... 

57 
Jezus jest z nami tu / x3   
A Jego moc działa dziś, by namaścić 
Cię, 
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić 
Cię,   
A Jego moc działa dziś, aby zbawić 
Cię.   
Jezus jest z nami tu.  
........................................................... 

58 
Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać 
na wieki 
Dla Ciebie Jezus na krzyżu rozpięty  
Nie rozpaczaj grzeszniku możesz być 
święty  
Jezu ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, 
Jezu ufam Tobie  
........................................................... 

59 
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,  
Ty wybrałeś mnie 
Pokochałeś tak bardzo  
Że łaska rozlewa się w sercu mym... 
W Tobie jestem wybrana  
Święta i nieskalana  
Przed Twoim obliczem, Jezu, 
Jesteś błogosławieństwem 
Twoja łaska jest moim szczęściem  
Umiłowany mój 
 
 
 


