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Willa 
 
1. Chciałabym mieć willę, tak wielką jak 
ten świat 
Chciałabym mieć auto, tak piękne jak ten 
kwiat. 
Wiem, że nie dostanę tego, ale proszę Cię,  
Przyjdź do mego serca dobry Panie. 
 
2. Chciałabym być sławna, tak jak Roger 
Moore 
Chciałabym by dobra, tak jak Robin Hood 
Wiem, że nie zostanę taka, ale proszę Cię 
przyjdź do mego serca dobry Panie. 
 
Pałac 
 
1. Ja nie narzekam, choć wiele tu nie mam, 
Izdebkę małą i więcej nic, 
Ale w wieczności w mej ojczyźnie 
niebieskiej, będę miał pałac, co złotem 
lśni. 
 
Ref. Tak ja mam pałac tam ponad górami, 
w tym jasnym kraju, gdzie młodość trwa. 
Gdzie łzy nie płyną troski przeminą. 
Tam mój Zbawca koronę da.  
 
2. Choć tutaj często zmęczony, znękany i 
tak jak prorok pod głową mam głaz. 
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę, 
Swój własny pałac na wieczny czas. 
 
3. Więc mi nie współczuj, choć wydaję się 
biedny. Ja pielgrzymuję do górnych storn. 
Ja szukam miasta ze złotymi bramami, 
Tam ja dostanę koronę i dom. 
 
Dzisiaj jest dzień 
 
Dzisiaj jest dzień, który stworzył Bóg. 
Będę radosny i szczęśliwy w nim /x2 
 
Dzisiaj sam Bóg i ja /x2 
 
Ofiaruję Tobie  
 
Ofiaruje Tobie Panie mój całe życie me, 
Cały jestem Twój – aż na wieki. 

Oto moje serce przecież wiesz – Tyś 
miłością mą jedyną jest. 
 
Święte Imię Jezus  
 
Święte Imię Jezus /x2 
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 zbawianie jest. 
 
Ludzie, ludzie 
 
Ref. Ludzie, ludzie, których Bóg jest 
Panem szczęśliwi są. 
 
1. Będę szukał Jego wciąż. 
 Służył Mu do końca moich dni, 
Zaufałem Panu Bogu. 
On prowadzi mnie / przez życie me /. 
 
Dotknął mnie dziś Pan 
 
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w 
sercu mam. 
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w 
dłonie swe. 
 
Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że 
trzyma nas ręką Swą. 
 
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 Twym oświetlam drogę, która 
prosto wiedzie nas. 
Tam gdzie źródło Twej Miłości  
Gdzie radośnie płynie czas. 
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Bywają czasem dni 
 
1. Bywają czasem dni, że smutek ogarnia 
cię. Przyjaznej dłoni brakuje ci w sobie 
zamykasz się.  
To jednak uwierz mi i wyrzuć z serca swój 
żal. 
Samotnie smutno przez życie iść, dlatego 
dziś śpiewam tak. 
 
Ref. Choć ze mną rękę mi daj przykre 
chwile za siebie żuć. 
Bóg pragnie z nam i wciąż być. 
Więc zechciej zaufać Mu. 
 
2. Znów wstaje nowy dzień powieki unosi 
swe. Słońce do ciebie uśmiecha się, więc 
wyjdź powitać je. 
Przyjaźni uczyń gest, nie czekaj na dobre 
dni, co było dotąd nieważne jest zapomnij 
już o tym i... 
 
Alleluja wznoś pod niebo 
 
Ref. Alleluja wznoś pod niebo głos  
Pan dał chleba moc.  
Alleluja! 
 
1. Jezus Pan Komunią dla nas, co dzień 
staje się. 
On rozrywa grzechu pęta złe. 
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy za mną Pan 
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie. 
 
Łaskawość Twoja Panie 
 
Łaskawość Twoja Panie /sięga nieba/ x2 
A Twoja wierność ponad obłoki. 
 
Bądź ze mną w kontakcie 
 
Bądź ze mną w kontakcie Panie Boże  
Choć szatan robi nam zwarcie. 
Niech iskra miłości przez nas przepłynie 
Zapłoną nasze latarnie. 
 
 
 
 

Oto jest dzień 
 
Oto jest dzień / x2 
Który dał nam Pan / x2  
Weselmy się / x2 
I radujmy się w nim / x2 
 
Przyjmij Panie 
 
1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary 
Pobłogosław wino to i krew. 
 /Wszystko, co czynimy wszystko, co 
śpiewamy przyjmij w darze dobry Ojcze 
nasz/ x2 
 
2. Daj nam dziś Twoimi być uczniami. 
Bo zyskuje, kto przy Tobie trwa. 
 /A ty karmiąc nasz swoim ciałem  
życie dajesz tym, co dla świata  
Zmarli już/ x2 
 
Szukam Panie 
 
Szukam Panie Twego chleba każdego  
dnia x2 
 
Niosę Cię w dłoniach mych, choć wielkim 
Królem jesteś Ty x2 
 
Jestem darem 
 
1. Jestem darem dla ciebie darem 
Jestem darem Najwyższego / x2 
 
2. Jesteś darem dla mnie darem  
Jesteś darem Najwyższego / x2 
 
3. Jesteśmy darem dla was darem 
Jesteśmy darem Najwyższego / x2 
 
4. Jesteście darem dla nas darem 
Jesteście darem Najwyższego / x2 
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Pochwalon bądź Panie 
 
Pochwalon bądź Panie 
Bo wielka miłość jest Twa. 
Pochwalon bądź Panie za wielką Twoją 
moc. 
 
Ref. Stajemy przed Tobą z otwartym 
sercem.  
Nasze życie Panie dajemy Ci. 
 
Przyjaźń 
 
1. Gdy tak idziesz sam,  
Proszę Cię, zatrzymaj się, 
Dziś do Ciebie mówi Pan 
Przez lasów, ptaków śpiew. 
Jeśli chcesz usłyszeć Go 
On do ciebie zbliża się, 
On ci daje przyjaźń Swą, 
Zechciej przyjąć ją. 
 
Ref. Przyjaźń to największy dar 
Jaki daje tobie Bóg. 
Przyjaźń to największy skarb, 
Umiej go wziąć. 
On z przyjaźni tobie dał 
Cisze leśną i toń mórz, 
Błękit nieba, górski szczyt 
On tobie dał. 
 
2. Gdy w twym życiu zdarzy się, 
Serce twoje ściśnie ból, 
On przy tobie zawsze jest. 
On twój Pan, przyjaciel Twój. 
Gdybyś nawet został sam, 
I cały świat opuścił cię, 
Wiedz, On z tobą zawsze jest, 
Jezus bardzo kocha cię. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli chcesz dobrze żyć  
 
1. Jeśli chcesz dobrze żyć 
Jeśli chcesz godnie żyć 
Miej w sercu swoim zawsze miejsce dla 
Jezusa! 
Jeżeli kochać chcesz 
I chcesz kochanym być. 
To na bliźniego jak na wroga nie patrz 
wciąż. 
 
Ref. Dwa przykazania tylko Jezus nam 
polecił. 
By w naszym życiu Bóg na pierwszym 
miejscu stał. 
I byśmy wszyscy miłowali się jak dzieci. 
Jak rodzina, która w Bogu Ojca ma. 
 
2. Gdy w życiu dobrze ci 
Gdy się spełniły sny 
Nie zapominaj, wszystko to zawdzięczasz 
Bogu. 
I ludzie, których znasz 
Nieraz pomogli ci 
Więc o nich też pamiętaj, gdy w potrzebie 
są! 
 
Wspaniały Dawco miłości 
 
Wspaniały Dawco miłości 
Składamy na Twoim stole 
/Wszystko, co mamy / x2 
Choć i tak to od wieków jest Twoje. 
 
Panie Jezu zabierzemy 
 
1. Panie Jezu zabierzemy Cię do domu. 
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu. 
/ Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami 
Bo gorąco Pnie Jezu Cię kochamy/ x2 
 
2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja 
Mama 
Żeby nasza nigdy już nie była sama. 
/ Święty Józef tatusiowi dopomoże  
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą Boże/x2 
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Laudato si’ 
 
Ref.: Laudato si’, o mi Siniore /x4 
 
1.Niech Cię wysławia, to co stworzyłeś: 
Słońce na niebie, księżyc wśród nocy, 
Gwiazdy święcące, wiatry gwałtowne, 
Żywioły wodne, ogień gorący. 
 
Ref.: Laudato si’, o mi Siniore /x4 
 
2.I siostra matka, ta nasza ziemia, 
Ta, co nas żywi i utrzymuje, 
Słodkie owoce, kwiaty i zioła 
I szczyty górskie i morskie głębie 
 
Ref.: Laudato si’, o mi Siniore /x4 
 
3.Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże, 
Trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie, 
Bo to jest sensem naszego życia,  
Niech ono całe będzie piosenką. 
 
Kocham Cię Jezu 
 
1.Kocham Cię Jezu nade wszystko, co 
mam. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Bardziej niż życie, bardziej niż świat. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Z całego serca, z całej duszy mej 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Bardziej niż wszystko, czego pragnę i 
chcę. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
 
Ref. Ty jesteś światłem moich dni 
Ty w Hostii Siebie dajesz mi. 
Łaską mnie darzysz i od zła wciąż chronisz 
mnie. 
Ty mi pomagasz dobrym być. 
Ty uczysz mnie jak lepiej żyć. 
I co potrzeba by do nieba dostać się. 
 
2. Kocham Cię Jezu w każdy czas,w każdy 
dzień. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Wtedy, gdy czuwam i wtedy, gdy śpię. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Kiedy się uczę i gdy zrobić coś mam. 

Kocham Cię ze wszystkich sił. 
W tłumie wśród ludzi i gdy jestem sam. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
 
3. Kocham Cię Jezu czy pogoda czy 
deszcz. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Gdy szczęście sprzyja i gdy dokucza pech. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Kiedy się cieszę i gdy smutno mi jest. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Gdy jestem zdrowy i gdy czuję się źle.  
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
 
4. Kocham Cię Jezu nade wszystko, co 
mam. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Wtedy, gdy tańczę, kiedy śpiewam i gram. 
Kocham Cię ze wszystkich sił 
Na całe życie i na dobre i złe. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
Z całego serca z całej duszy mej. 
Kocham Cię ze wszystkich sił. 
 
Już Msza Święta zakończona 
 
1.Już Msza Święta zakończona 
Czas do domu czas. 
/ Pójdzie z nami Jezus miły 
Nie opuści nas / x2 
 
2. Poniesiemy przez ulice i  
W rodzinny dom 
/ dobry uśmiech dla każdego  
I pomocna dłoń/ x2 
 
3. Pójdzie z nami Jezus miły  
W nasz codzienny trud. 
/ On nas kocha chce być z nami 
Wszechpotężny Bóg / x2 
 
To mój Pan  
 
To mój Pan 
Wiele mi uczynił On moim Bogiem. 
To mój Pan wiele mi uczynił 
On mnie uzdrowił. 
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Niedziela 
 
Ref. Niedziela, niedziela – czas radości  
i wesela. 
Niedziela, niedziela nie-dzie-la-la-la. 
 
1. Poniedziałek, wtorek, środa 
Bardzo wolno płynie czas. 
Tydzień się dopiero zaczął 
Już niedziela woła nas. 
 
Ref. Niedziela.... 
 
2. Czwartek, piątek i sobota. 
Każdy czeka na ten czas. 
Cały tydzień za plecami, 
Już niedziela woła nas. 
 
Ref. Niedziela.... 
 
Będę Ci Panie 
 
Będę Ci Panie śpiewał dziś psalm, 
Śpiewał dziś psalm o Panie, 
Będę wysławiał majestat Twój,  
Na wieki Panie mój. 
 
Biały Pasterz 
 
1. Lubiłeś chodzić po górskich ścieżkach, 
Podziwiać piękno zachodu słońca, 
Dzisiaj na bożej hali gazdujesz i szlak do 
nieba nam wskazujesz 
 
Ref. Biały pasterzu z gorącym sercem 
Ojcze Święty zawołaj raz jeszcze. 
/Niech zstąpi Duch Twój/ x2 
I odnowi ziemie. 
 
2. W swoje ramiona świat cały bierzesz, 
To, co słabe miłością leczysz. 
Swe wielkie serce ludziom dajesz, 
Bo Ojcem naszym i bratem jesteś. 
 
3. Gdzie się pojawiasz niesiesz nadzieje 
Na lepsze życie, pokoju pełne. 
Dziś cała Polska czeka na ciebie, 
Ze swą modlitwa i świeżym chlebem. 
 

Imię Maryja 
 
1. Imię Maryja jest koloru nieba 
Ma zapach wiosny, zielonych traw. 
Imię Maryja jak krople rosy orzeźwia, 
Słońce spaloną twarz. 
 
Ref. Niepokalana Królowa Gwiazd po 
srebrnych szlakach przechadza się, 
Jutrzence nowy nadaje blask, 
A serce Matki najlepszej ma. 
 
2. Imię Maryja jak oczy dziecka, 
W których odbija się prawdy blask. 
Imię Maryja jest moja ucieczką, 
Kiedy rozpaczy przychodzi czas. 
 
Ref. Niepokalana Królowa mórz, 
Wskazuje wichrom drogę wśród burz. 
Liście układa w gałęziach drzew 
I moją Matką najlepszą jest. 
 
3. Maryja poda ci swoje dłonie, 
Pokaże miejsce gdzie czeka Bóg. 
Maryja pragnie byś przyszedł do Niej, jak 
Dziecko powiedział, że kochasz Ją. 
 
Ref. Niepokalana Królowa Gwiazd po 
srebrnych szlakach przechadza się, 
Jutrzence nowy nadaje blask, 
A serce Matki najlepszej ma. 
 
Różaniec 
 
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna 
Pan z Tobą błogosławionaś Ty. 
Błogosławionaś Ty między niewiastami 
I błogosławiony Jezus. 
 
Święta Maryjo Matko Boża, 
Módl się za nami, za nami grzesznymi. 
Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. 
Amen Maryjo Amen. 
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Pioseneczka 
 
1. Weź do ręki swą gitarę 
Wydaj z siebie dźwięków parę 
Proste chwyty proste słowa 
Proste Bogu się podoba 
 
Ref. To na cześć i chwałę nieba 
Anioł jako żywy śpiewam. 
Hej lal la la hej la la l a  
To dla ciebie dobry Boże  
Pioseneczka ta. 
 
2. Jedni grają dla oklasków 
I dla innych ziemi blasków, 
My na chwałę nieba gramy 
I najwięcej z tego mamy. 
 
Ref. To na cześć i chwałę nieba 
Anioł jako żywy śpiewam. 
Hej lal la la hej la la l a  
To dla ciebie dobry Boże  
Pioseneczka ta. 
 
3. Dałeś nam się cieszyć Boże 
Z Tobą smutno być nie może 
Powiedz jak dziękować mamy 
Tobie gramy i śpiewamy 
 
Ref. To na cześć i chwałę nieba 
Anioł jako żywy śpiewam. 
Hej lal la la hej la la l a  
To dla ciebie dobry Boże  
Pioseneczka ta. 
 
Abba Ojcze 
 
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan z samych siebie. 
A Chrystus stając się bratem  
Nauczył ans wołać do Ciebie.  
 
Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba 
Ojcze, Abba Ojcze [Ojcze] / x2 
 
2. Bo Kościół jak drzewo życia  
W wieczności zapuszcza korzenie. 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
 

Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba 
Ojcze, Abba Ojcze [Ojcze] / x2 
 
3.Bóg hojnym dawcą jest życia. 
On wyswobodził nas z śmierci. 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
   
Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba 
Ojcze, Abba Ojcze [Ojcze] / x2 
 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi. 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi. 
I teraz jest jej godzina. 
 
Ref. Abba Ojcze, Abba Ojcze, Abba 
Ojcze, Abba Ojcze [ Ojcze] / x2 
 
Gdy Święci swój opuszczą grób 
 
1. Gdy Święci swój, opuszczą grób / x2 
Obyśmy też tam byli. 
Gdy Święci swój opuszczą grób. 
 
2.Gdy Boga tron, otoczą w krąg / x2 
Obyśmy tez tam byli. 
Gdy Boga tron otoczą w krąg. 
 
3.Gdy księgę swą, otworzy Bóg / x2 
Obyśmy też tam byli. 
Gdy księgę swą otworzy Bóg. 
 
4. Gdy po imieniu, wezwie nas / x2 
Obyśmy tez tam byli. 
Gdy po imieniu wezwie nas. 
 
5. Gdy zabrzmi pieśń, Alleluja / x2 
Obyśmy tez tam byli. 
Gdy zabrzmi pieśń Alleluja. 
 
Niebo to 
 
Niebo to najwspanialsze z miejsc. 
Łaska, chwała czeka tam ciebie. 
Boga twarz zobaczysz też. 
/Niebo najwspanialsze z miejsc. 
[mówię wam to]/ x2 
Niebo najwspanialsze z miejsc. 
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On i ja  
 
Ref. On i ja On jest moim Bogiem 
On i ja każdy mu odpowie 
On i ja On jest taki dobry 
On i ja świat jest z Nim cudowny. 
 
1. Jezus moim jest przyjacielem, 
Moje życie jest z nim radosne.  
Wiem ze mnie kocha i nie opuści  
Na Niego zawsze liczyć mogę. 
 
Ref. On i ja On jest moim Bogiem 
On i ja każdy mu odpowie 
On i ja On jest taki dobry 
On i ja świat jest z Nim cudowny. 
 
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle 
Kiedy mnie trapią różne zmartwienia 
Wtedy do mego Zbawcy przychodzę. 
Bo On jest źródłem mego wytchnienia. 
 
Ref. On i ja On jest moim Bogiem 
On i ja każdy mu odpowie 
On i ja On jest taki dobry 
On i ja świat jest z Nim cudowny. 
 
Tyle dobrego 
 
1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie. 
Wszystko, co mam od Ciebie przecież jest. 
I to, że jestem, że życie me poznaję. 
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę. 
 
Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok. 
Za radość mą, szczęśliwy rok. 
Nawet za chmurne deszczowe dni. 
Za wszystko Panie dziękuję Ci. 
 
2. Gdy mnie uczono, ze jesteś Boże  
w niebie. 
Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe. 
W dziecinnych słowach mówiłem kocham 
Ciebie. 
I powtarzałem modlitwy słowa te. 
 
Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok. 
Za radość mą, szczęśliwy rok. 
Nawet za chmurne deszczowe dni. 
Za wszystko Panie dziękuję Ci. 

 
3. Więc przyjm o Boże mych modłów 
dziękczynienie. 
Bo jakże często wdzięczności w modłach 
brak. 
Mądrością życia jest widzieć sens 
cierpienia. 
Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak. 
 
Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok. 
Za radość mą, szczęśliwy rok. 
Nawet za chmurne deszczowe dni. 
Za wszystko Panie dziękuję Ci. 
 
Nad Jordanem 
 
1. Nad Jordanem pośród rozłożystych 
drzew.  
Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe. 
/ Prorok dzieje przepowiada. 
Lud wybrany bożym jest/ x2 
 
Ref. Święty nadchodzi Święty.  
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. 
Święty nadchodzi Święty pokutę czyńcie, 
na twarze padajcie. 
 
2. Gdy nad młodym cieślą do chrztu uniósł 
dłoń. 
Pan zastępów głosem swym przemówił  
Doń. 
/ Poznał prorok, że dziś właśnie 
Życie Jego spełni się/ x2 
 
Ref. Święty nadchodzi Święty.  
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. 
Święty nadchodzi Święty pokutę czyńcie, 
na twarze padajcie. 
 
3. Ja chrzczę woda, bo tak mi nakazał Pan. 
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz. 
/ On chrzcił będzie Duchem Świętym 
Tych, którzy poznają Go/ x2 
 
Ref. Święty nadchodzi Święty.  
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. 
Święty nadchodzi Święty pokutę czyńcie, 
na twarze padajcie. 
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Marana tha 
 
Ref.: Marana tha, przyjdź Jezu Panie, 
W swej chwale do nas zejdź. 
Marana tha, usłysz wołanie,  
Gdy się wypełnią wieki. 
 
1. Jak rosy chłód, na spragniony grunt, 
Jak dobry chleb, na głodnego dłoń. 
 
2.W dziecięciu Ty objawiasz się nam, 
Przez wichru szum dajesz poznać się. 
 
3.W kościele Twym, gdzie dajesz się nam, 
Przez Ciała, Krwi tajemniczą moc. 
 
4. Gdy miłość swą okażemy w krąg, 
Przychodzisz już dziś na ziemię swą. 
 
Stoję tutaj i tęsknię 
 
1.Stoję tutaj i tęsknie...Panie 
Zastanawiam się, dlaczego tak 
bardzo...Kochasz mnie 
Zdradź mi tę tajemnice, jak robisz to, 
że...Kochasz nas, 
Mimo że grzeszymy świadomie. 
 
Ref.: Panie przyjdź...Ja wołam Ciebie, 
Panie przyjdź...Bo kocham Ciebie, 
Panie przyjdź...Bo stoję tu i tęsknię, 
Panie przyjdź...Bo pragnę Ciebie 
 
Bądź pozdrowiony 
 
Bądź pozdrowiony, gościu nasz, 
W radosne progi nasze wejdź. 
My zapalimy zamiast lamp,  
Szczęśliwe ognie naszych serc. 
 
Przybądź Panie 
 
1. Przybądź Panie, bo czekamy, 
Twego przyjścia wyglądamy, 
Bo źle nam żyć bez Ciebie. 
 

Ref.: Gotujmy drogę Panu, 
Prostujmy ścieżki jego, 
Przemieńmy swoje życie, 
Odwróćmy się od złego 

 
2. Noc minęła, dzień już blisko,  
W jasnym świetle czyńmy wszystko 
Ze snu już powstać pora. 
 
3. Pan jest blisko, między nami, 
W tłumie ludzi gdzieś wmieszany. 
Czy umiem Go zobaczyć? 
 
4. Pan jest blisko i też czeka. 
Czy przyjść może do człowieka? 
Czy kocham go prawdziwie? 
 
Gdy adwentowy wieczór  
 
1. Gdy adwentowy wieczór nadchodzi, 
Posłuchaj słychać krok. 
Para wędrowców do nas przychodzi, 
Poprzez zimowy zmrok. 
 
Ref.: Od drzwi, do drzwi stuka, puka 
I schronienia u nas szuka. 
Czy wiesz, kto przyszedł tu? 
Otwórz, otwórz, otwórz mu. 
 
2. Święta Panienka stojąca w progu, 
W chłodny wieczorny czas. 
Przychodzisz do nas anielską drogą 
I pytasz: Przyjmiesz mnie? 
 
3. Proszę zamieszkaj u mnie od zaraz. 
Otwieram domu drzwi. 
O wszystko pilniej się już postaram, 
Aby służyć Ci. 
 
4. U mnie jest jeszcze biednie i skromnie, 
Ty serce moje znasz, 
Ale przyjdź z Twoim dzieciątkiem do 
mnie, 
To przecież Pan jest nasz. 
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Codziennie rano 
 
1. Codziennie rano przyrzekamy,  
Będziemy z Tobą dzisiaj cały dzień, 
A gdy wieczorem zasypiamy  
To wiemy, że nie wszystko było tak. 
 
Ref.: Wtedy mówimy Tobie,  
Wtedy mówimy Tobie. 
Panie, Panie  
Ty wiesz jak trudno z Tobą być. 
Panie, Panie  
Ty wiesz jak trudno z tobą iść. 
 
2. Na ulicy w domu, w szkole, 
Wszyscy nam ciągle mówią ucz się, ucz, 
Lecz po klasówce, gdy z fizyki 
Jedynka wpadnie, iść do domu strach. 
 
3. Na podwórku, lub na przerwie, 
To porozmawiać, śmiać się fajnie jest, 
Lecz tak w dyskusji różnie bywa, 
Czasem po nosie dostać można też. 
 
Panie przyjdź 
 
1. Na ziemię pełną krzywd, potoku łez, 
W ten czas, gdy zatracono sens. 
Panie przyjdź wołamy Ciebie,  
Wysłuchaj nas, 
Panie przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas 
 
Ref.: Panie przyjdź, Boże przyjdź i z serc 
Naszych wyrwij zło, 
Utwórz z nich, o utwórz z nich miłości 
krąg. 
 
2. Spraw, aby zapomniano słowo wróg, 
By nie profanowano słowa brat. 
Panie, przyjdź, wołamy Ciebie,  
Wysłuchaj nas!  
Panie, przyjdź, Boże przyjdź, prowadź nas. 
 
3. Ja wierzę, że nadejdzie taki czas, 
Że człowiek przezwycięży w sobie zło, 
Że na oczyszczoną ziemię przyjdzie Pan, 
Przyjdzie pan i wyzwoli wierny lud. 
 
 

Może daleko 
 
Może daleko jesteś od niego, 
Może zgubiłeś ścieżki jego ślad, 
Może w samotną ruszyłeś w drogę 
I nie wiesz jak Bóg Ciebie zna. 
 
Ref.: Więc nie bój się, Bóg Ciebie kocha. 
On zawsze z tobą jest. 
Więc podnieś swój zmęczony wzrok 
I poparz przez siebie. 
 
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. x 3 
 
To Jezus 
 
1. Z zaduma patrzę na ten świat dookoła 
Nas.  
Tak jak dziecko pragnę poznać, co w nim 
Kryje się.  
Odpowiedź znaleźć na pytanie o życia sens 
Jaka jest różnica między dobrem a złem. 
 
Ref. To Jezus, Jezus to Jezus ci odpowiedź 
da. To Jezus bardzo kocha cię.  
 
2. Z miłością myślę o rodzinie, która mam.  
O troskach mamy, trudach taty każdego 
dnia. 
Za to im dziękuję, za mego życia dar, za 
wielką miłość, której uczą mnie od 
przeszłych lat. 
 
Ref. To Jezus, Jezus. To Jezus im swą 
miłość dał. 
To Jezus bardzo kocha nas. 
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Wieczór był pogodny 
 
1.Wieczór był pogodny, ciemne, 
Niebo świeciło gwiazdami. 
Przyszedł Anioł do Panny Maryj, 
Pokłon oddał i mówić tak zaczął. 
 
Ref. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan  
z Tobą. 
Spośród niewiast Tyś jedna wybrana. 
A miliony Matek hołd składają Ci. 
Matko Boga przez Boga ukochana. 
 
2. Maria łzy ociera ukradkiem.  
Serce bije równiutko i mocno. 
Że ja Bóg obdarzył tak wielce, 
Przed ta cichą spokojną nocką.  
 
Ref. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan  
z Tobą. 
Spośród niewiast Tyś jedna wybrana. 
A miliony Matek hołd składają Ci. 
Matko Boga przez Boga ukochana. 
 
3. Oto ja służebnica Pańska. 
Jak Bóg chce tak niechaj się stanie. 
Ja przyjmuję Boga w me życie. 
Przyjmuję Jego posłanie. 
 
Ref. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan  
z Tobą. 
Spośród niewiast Tyś jedna wybrana. 
A miliony Matek hołd składają Ci. 
Matko Boga przez Boga ukochana. 
 
Amen jak Maryja 
 
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi. 
 
Ref.: Mów Amen jak Maryja 
Amen jak Maryja. Amen. 
Widocznie Bóg tak chce. 
Tak jak Maryja /i Józef/ 
Wypełniaj wolę Boga /jedyną/ 
I zanieś tam swój uśmiech /i serce/ 
Gdzie często płyną łzy /kap, kap, kap/ 
 
2. Gdy w twoim sercu nic więcej prócz 
bólu.  
 

3. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją. 
 
4. Gdy Pan ciebie pośle do ludzi do ludzi 
strapionych. 
 
5. Gdy wole Pana tak ciężko zrozumieć. 
 
Życie 
 
1. Życie pędzi coraz prędzej, 
Każdy w sercu kogoś ma, 
Chce być sławmy, chce być wielki, 
Lecz czy to Ci szczęście da? 
Każdy pędzi za nauką,  
By go kiedyś dojrzał świat, 
Lecz czy sprosta przyrzeczeniu, 
Czy go kiedyś poznasz też? 
 
Ref.: Lecz teraz idź za Bogiem tam 
On z Tobą jest i tu i tam. 
Więc nie bój się, on przyjdzie Ci  
Z pomocą, gdy w potrzebie Będziesz. 
 
2. Nie idź tylko za karierą, 
Lecz rodzinę załóż też,  
Bo rodzina ciebie wspiera, 
Gdy nadejdzie ciężki dzień. 
Ona nigdy nie opuści, 
Zawsze będzie z Tobą trwać. 
Może kiedyś małe dziecko 
Otrze twoją smutną twarz. 
 
Ref.: Lecz teraz idź za Bogiem tam 
On z Tobą jest i tu i tam. 
Więc nie bój się, on przyjdzie Ci  
Z pomocą, gdy w potrzebie Będziesz. 
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Wśród nocnej ciszy 
 
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi 
Wstańcie pasterze Bóg się wam rodzi. 
/Czym prędzej się wybierajcie  
Do Betlejem pospieszajcie. 
Przywitać Pana/ x2 
 
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie. 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
/Jako Bogu część mu dali, 
A witając zawołali z wielkiej radości/ x2 
 
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądny! 
Cztery tysiące lat wyglądamy. 
/Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali a Tyś tej nocy nam się narodził/x2 
 
Dzisiaj w Betlejem  
 
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem  
Wesoła nowina. 
Że Panna czysta, że Panna czysta  
Porodziła Syna. 
 
Ref. Chrystus się rodzi nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają. 
Pasterze śpiewają, bydlęta śpiewają. 
Cuda, cuda ogłaszają! 
 
2. Maryja Panna, Maryja Panna 
Dzieciątko piastuje. 
I Józef Święty i Józef Święty 
Ono pielęgnuje.  
 
Ref. Chrystus się rodzi nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają. 
Pasterze śpiewają, bydlęta śpiewają. 
Cuda, cuda ogłaszają! 
 
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce 
Panna Syna rodzi. 
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce  
Ludzi oswobodzi! 
 
Ref. Chrystus się rodzi nas oswobodzi. 
Anieli grają, króle witają. 
Pasterze śpiewają, bydlęta śpiewają. 
Cuda, cuda ogłaszają! 
 

Anioł Pasterzom mówi 
 
1. Anioł pasterzom mówił 
Chrystus się wam narodził. 
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście 
Narodził się w ubóstwie. 
Pan wszego stworzenia. 
 
2. Chcąc się dowiedzieć tego 
Poselstwa wesołego 
Bieżeli do Betlejem skwapliwie. 
Znaleźli Dziecię w żłobie 
Maryje z Józefem. 
 
3. Taki Pan chwały wielkiej 
Uniżył się wysoki. 
Pałacu kosztownego żadnego 
Nie miał zbudowanego 
Pan wszego stworzenia.  
 
4. O dziwne narodzenie. 
 Nigdy nie wysławione. 
Poczęła Panna Syna w czystości. 
Porodziła w całości  
Panieństwa swojego. 
 
Do szopy, hej pasterze  
 
1. Do szopy, hej Pasterze 
Do szopy, bo tam cud. 
Syn Boży w żłobie leży 
By zbawić ludzki ród  
 
Ref. Śpiewajcie Aniołowie 
Pasterze grajcie Mu. 
Kłaniajcie się królowie. 
Nie budźcie Go ze snu. 
 
2. Padnijmy na kolana. 
To Dziecię to nasz Bóg. 
Witajmy swego Pana 
Wdzięczności złóżmy dług. 
 
3. O Boże niepojęty. 
Kto pojmie miłość Twą? 
Na sianie wśród bydlęty 
Masz tron i służbę swą. 
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Przybieżeli do Betlejem pasterze 
 
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze. 
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
 
Ref. Chwała na wysokości /x2 
A pokój na ziemi. 
 
2. Oddawali swe pokłony w pokorze. 
Tobie z serca ochotnego o Boże. 
 
3. Dziwili się napowietrznej muzyce 
I myśleli, co to będzie za Dziecię. 
 
Bóg się rodzi 
 
1. Bóg się rodzi, moc truchleje 
Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepienie blask ciemnieje  
Ma granice, Nieskończony.  
 
2. Wzgardzony, okryty chwałą. 
Śmiertelny Król nad wiekami. 
A Słowo ciałem się stało. 
I mieszkało między nami. 
 
3. Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście swoje. 
Wszedł między lud ukochany. 
Dzieląc z nim trudy i znoje. 
 
4. Niemało cierpiał, niemało. 
Żeśmy byli winni sami. 
A Słowo Ciałem się stało. 
 
5. Podnieś rękę Boże Dziecię. 
Błogosław Ojczyznę miłą. 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę Swą siłą. 
 
6. Dom nasz i majętność całą. 
I wszystkie wioski z miastami. 
A Słowo Ciałem się stało. 
I mieszkało między nami. 
 
 
 
 
 
 

Gdy się Chrystus rodzi 
 
1. Gdy się Chrystus rodzi. 
I na świat przychodzi. 
Ciemna noc w jasności 
Promienistej brodzi. 
Aniołowie się radują  
Pod niebiosy wyśpiewują 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2. Mówią do pasterzy 
Którzy trzód swych strzegli. 
Aby do Betlejem  
Czy prędzej pobiegli. 
Bo się narodził Zbawiciel 
Wszego świata Odkupiciel. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
W żłobie leży 
 
1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować 
małemu. Jezusowi, Chrystusowi dziś nam 
narodzonemu. 
/Pastuszkowie przybywajcie, Jemu 
wdzięcznie przygrywajcie. Jako Panu 
naszemu/ x2 
 
2. My zaś sami z piosneczkami za wami 
pospieszymy. A tak tego maleńkiego niech 
wszyscy zobaczymy. 
/Jak ubogo narodzony. Płacze w stajni 
położony. Więc Go dziś ucieszymy/ x2 
 
Gdy śliczna Panna 
 
1. Gdy śliczna Panna, Syna kołysała. 
Z wielkim weselem tak jemu śpiewała. 
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko. 
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko.  
 
2. Cicho wietrzyku, cicho południowy. 
Cicho powiewaj, nich śpi Panicz nowy.  
Li, li, li, li, laj, mój drogi kanaczku. 
Li, li, li, li, laj, miluchny robaczku. 
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Jezusa narodzonego  
 
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy. 
Jemu dary po kolędzie wzajem oddajmy. 
/Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło. 
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu/ x2 
 
2. Oddajmy za złoto wiarę czyniąc 
wyznanie. 
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. 
/Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło. 
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu/ x2 
 
3. Oddajmy tez za kadzidło Panu nadzieję. 
Że go będziem widzieć w niebie, mówiąc 
to śmiele.  
/Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło. 
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu/ x2 
 
4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego 
Że Go nad wszystko kochamy, z serca 
całego.  
/Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło. 
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu/ x2 
 
Tryumfy króla niebieskiego 
 
1. Tryumfy króla niebieskiego 
Zstąpiły z nieba wysokiego. 
Pobudziły pasterzów. 
Dobytku swego stróżów. 
/Śpiewaniem / x3 
 
2. Chwała Bądź Bogu w wysokości. 
A ludziom pokój na niskości. 
Narodził się Zbawiciel. 
Dusz ludzkich Odkupiciel. 
/Na ziemi / x3 
 
3. Zrodziła Maryja Dziewica. 
Wiecznego Boga bez rodzica. 
By nas z piekła wybawił. 
A w niebieskich postawił. 
/Pałacach / x3 
 
4. Pasterze w podziwieniu staja. 
Tryumfu przyczynę badają. 
Co się nowego dzieje. 
Że tak światłość jaśnieje. 
/Nie wiedząc / x3  

Hej w dzień narodzenia  
 
1. Hej w dzień narodzenia 
Syna jedynego,  
Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego. 
Wesoło śpiewajmy,  
Chwałę Panu dajmy. 
Hej kolęda, kolęda. 
 
2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko. 
W żłobie położyła małe pacholątko. 
Pasterze śpiewają,  
Na multankach grają. 
Hej kolęda, kolęda. 
 
3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli. 
Zaraz do Betlejem, czym prędzej bieżeli. 
Witając Dzieciątko 
Małe pacholątko. 
Hej kolęda, kolęda. 
 
Pójdźmy wszyscy do stajenki  
 
1.Witaj Jezu ukochany od 
Patriarchów czekany. Od proroków 
ogłoszony, od narodów upragniony. 
 
2. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć 
narodzony. Raz z Ojca przed wieków 
wiekiem a teraz z matki człowiekiem. 
 
3. Któż to słyszał takie dziwy? Tyś 
człowiek i Bóg prawdziwy. Ty łączysz  
w boskiej osobie dwie natury różne sobie. 
 
Kolędnicy wędrownicy 
 
1. Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na 
patyku, 
Pogubili wszystkie nuty ze starych 
śpiewników. 
Kolędują na gitarze, rockandrolla niosą  
w darze, 
Rockandrolla niosą w darze, Hej! 
 
Ref.: Rok, rok, cały rok, 
Rok, rok, cały rok, 
Dzieciątko z Betlejem  
Do świata się śmieje, 
Światło, światło idzie w mrok. 
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2. Święty Józef nic nie mówi tylko myśli 
sobie, 
Znacznie ciszej na fujarkach grali 
pastuszkowie, 
Ale trudno niech im będzie, niech tam 
grają po kolędzie, 
Niech tam grają po kolędzie, Hej! 
 
3. Roztańczyły się Anioły z wysokiego 
nieba, 
Wszystkie tańczą rockandrolla, Panie Boże 
przebacz, 
Ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom 
i Aniołom, 
Wszystkim ludziom i Aniołom, Hej! 
 
Zaśpiewajmy mu 
 
1. Radosny dzień, więc cieszmy się, 
W gwieździsta noc urodził się Pan, 
Aniołki dwa śpiewały Mu, 
My zaśpiewajmy też (małemu). 
 
Ref.: Zaśpiewajmy mu (na, na, na, na, na) 
Zaśpiewajmy mu (na, na, na, na, na) 
Zaśpiewajmy mu (O!) 
Małemu Jezusowi. 
 
2. Na niebie było tysiąc gwiazd, 
A jedna drogę oświetlała, 
Królowie trzej przybyli tam, 
I Jemu dary swe (złożyli) 
 
Ref.: Zaśpiewajmy... 
 
3. Pastuszek bosy przybył też, 
I zagrał Panu swe kolędę, 
Wszyscy się cieszą, bo przyszedł Pan, 
My chodźmy razem też (zaśpiewać) 
 
Ref.: Zaśpiewajmy... 
Ref.2: Zaśpiewajcie... 
 
Pastuszek 
 
1. Był pastuszek bosy, na fujarce grał, 
Pasał w górach owce i w szałasie spał, 
Nagle Aniołowie z nieba bieli przyfrunęli, 
Obudzili Go, gdy spał, gdy spał, 
Obudzili Go, gdy spał, gdy spał. 

Ref.: Do Betlejem trzeba nocą iść, 
Bo narodzenia czas wypełnia dni. 
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 
leży, 
W żłóbeczku i na sianku śpi. 
Świat na to czekał wiele już lat 
I Narodzenia dziś wita czas. 
Biegnij pastuszku, jasną drogą niebo 
płonie,  
Na niebie pierwszej gwiazdy blask, 
Na niebie pierwszej gwiazdy blask. 
 
2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, 
Ale dobry Anioł piękne butki dał. 
Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak 
wiatr przed siebie, 
Na niebie blask od gwiazd, od gwiazd, 
Na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. 
 
Ref.: Do Betlejem trzeba nocą iść, 
Bo narodzenia czas wypełnia dni. 
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 
leży, 
W żłóbeczku i na sianku śpi. 
Świat na to czekał wiele już lat 
I Narodzenia dziś wita czas. 
Biegnij pastuszku, jasną drogą niebo 
płonie,  
Na niebie pierwszej gwiazdy blask, 
Na niebie pierwszej gwiazdy blask. 
 
Kogo oprócz Ciebie mam  
 
Kogo oprócz Ciebie mam? 
Kto by kochał mnie jak ty? 
Kto mi nowe życie dał i zaufał mi? 
Tylko Ty największy Pan 
Ponad wszystko wywyższony 
W twoim sercu życie mam 
Chcę z radością śpiewać Ci 
 
Ref.: Biegnę by przed Twym świętym 
tronem radować się 
Cieszę się, bo Twoja święta miłość  
Wypełnia mnie 
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Wszystkie narody 
 
1. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, 
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, bo 
Pan najwyższym jest Królem nad całą 
ziemią /x2 
 
2. Śpiewajcie, wszystkie narody śpiewajcie 
radosnym głosem śpiewajcie Królowi/x2 
 
Chwalimy Pana dziś 
 
Chwalimy pana dziś /x2 
Za łaskę, którą daje nam /x2 
Chwalimy Pana dziś /x2 
Za Jego moc /x2 
Stajemy przed Tobą z otwartym sercem 
Nasze życie Panie, dajemy Ci 
 
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.  
 
Biały Motyl  
 
1. Jak trudno szczęście znaleźć dobrze 
wiesz 
Tak często szukasz go 
Gonitwą za nim, więc wypełniasz czas  
I szukasz szukasz wciąż 
Pieniądze to za mało by je mieć 
Na darmo trudzisz się 
Chcesz lekko żyć, lecz coś dręczy cię 
Bo nie wiesz nie wiesz, że: 
 
Ref.: Szczęście twe jak biały motyl jest 
Im bardziej za nim gonisz w górę uciec 
chce 
Lecz kiedy znów codziennością zajmiesz 
się 
Przyleci znów i cicho siądzie na ramieniu 
twym 
 
 

2. Chwilami wspomnień żyje każdy z nas 
Gdy w pełni życia tkwi 
Kroplami rosy dla spragnionych są 
Którzy trudzą się 
Prawdziwe szczęście daje tylko Bóg 
Dlaczego boisz się? 
Zostaw Mu wszystko stań się darem znów 
I pamiętaj o tym, że: 
 
Ref.: Szczęście twe jak biały motyl jest 
Im bardziej za nim gonisz w górę uciec 
chce. 
Lecz kiedy znów codziennością zajmiesz 
się 
Przyleci znów i cicho siądzie na ramieniu 
twym. 
 
Czuwać z Tobą chcę 
 
1. Taką smutną dziś Panie masz twarz, 
Tyle można z jej rysów wyczytać. 
Niepokój, bo przyszłość Swą znasz 
I troskę, by chwili tej sprostać. 
 
Ref. Pomimo wzgardzenia i krzywd 
Ty pragniesz świat cały ocalić. 
Przez mękę Swą świętą i krzyż 
Nas zbawić. 
Czuwać z Tobą chcę, choć się trochę boję, 
Czuwać z Tobą chcę, razem modlić się, 
Czuwać z Tobą chcę, łatwiej jest we 
dwoje, 
Czuwać z Tobą chcę, nie opuszczę Cię! 
 
2. Gorycz trwogi przepełnia Twą duszę 
Krwawy pot zalewa Ci skronie. 
Tak straszne znosisz katusze 
By Ojca wypełnić wolę. 
 
Ref. Pomimo... 
 
3. Kiedy dzisiaj wspominam Twą mękę 
Śmiem pokornie prosić Cię Panie 
Bądź przy mnie w cierpienia udręce 
Bym krzyż swój dźwigał z oddaniem. 
 
Ref. Pomimo cierpienia i krzywd... 
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Łaską jesteśmy zbawieni 
 
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. 
 
Przyjdź z pokłonem 
 
Przyjdź z pokłonem ludu boży. 
Przyjdź ze śpiewem ludu święty 
Sław Jezusa swego Zbawcę. 
Wspaniałego Króla chwały. 
 
Kiedy w jasną noc 
 
1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc, 
Spoglądam na niebo pełne gwiazd. 
Kiedy myślę, czy życie to ma sens 
I wołam do Ciebie Ojcze nasz! 
 
Ref. O Boże, O Boże, Panie mój 
Nie pamiętaj, że czasem było źle.  
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój 
I, że tylko twoją drogą kroczyć chcę 
 
2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań, 
Przez grzechu kamienie potknę się. 
Kiedy spokój utonie w fali knowań, 
Każdym drgnieniem duszy szukam Cię. 
 
3. Życie ludzi przebiega krętą drogą. 
Hen w górze cel mej wędrówki tkwi. 
I choć czasem sił braknie moim nogom. 
To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci. 
 
Panie mój przychodzę dziś 
 
Panie mój przychodzę dziś. 
Serce me skruszone przyjm. 
Kłaniam 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! 

Rozpięty 
 
Ref. Rozpięty na ramionach, 
Jak sokół na niebie. 
Chrystusie, synu Boga, 
Spójrz proszę na ziemię. 
 
1. Na ruchliwe ulice,  
Zabieganych ludzi, 
Gdy noc się już kończy,  
A ranek się budzi. 
Uśmiechnij się przyjaźnie  
Z wysokiego krzyża, 
Do ciężko pracujących,  
Których głód poniża. 
 
2. Pociesz zrozpaczonych,  
Chleba daj głodującym, 
Modlących się wysłuchaj  
I wybacz umierającym. 
O spójrz cierpienia sokole, 
Na wszechświat i na ziemię, 
Na cichy, ciemny kościół, 
Dziecko wzywające Ciebie. 
 
Panie ratuj świat 
 
1. Taka prawda dziś przechodzi obok 
mnie. 
Taka prawda nie jest dla mnie, co tu kryć. 
Chcę być pierwszy, chcę mieć władze, 
Chcę być kimś. 
Czyim kosztem, nieistotne, ja chcę żyć. 
 
Ref. Na tę smutną prawdę o mnie, 
Ty przychodzisz Panie do mnie, 
Ty cierpiący Ty zmiażdżony człowiek Bóg 
Ty za grzechy me wykpiony, 
Ty tak bardzo poniżony, 
I zwyciężasz, bo się stajesz sługą sług. 
 
Panie ratuj świat, Panie ulecz świat, 
Ulecz sobą i swoim poniżeniem. 
Panie ratuj świat, Panie ulecz świat, 
Ulecz swoją udręką i cierpieniem, 
Panie ratuj świat, Panie ulecz świat, 
Niech się ujrzy, niech wreszcie się 
przebudzi. 
Panie ratuj świat, Panie ulecz świat, 
Swą pokorą z ambicji ulecz ludzi. 
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2. Tak niewinnie Bóg się rodzi w każdym z 
nas. 
W naszej szkole, w pracy, w domu, 
wszędzie tam, 
Gdzie są ludzie, a nad ludźmi chcę być ja. 
Chcę i będę takie prawo przecież mam. 
 
To Jezus 
 
1. Z zadumą patrzę na ten świat dookoła 
nas. Tak jak dziecko pragnę poznać, co  
w nim kryje się. Odpowiedź znaleźć na 
pytanie o życia sens, Jaka jest różnica 
między dobrem a złem. 
 
Ref. To Jezus, Jezus, to Jezus Ci 
odpowiedź da. To Jezus bardzo kocha nas. 
 
2. Z miłością myślę o rodzinie, którą mam, 
O troskach mamy, trudach taty każdego 
dnia. Za to im dziękuje za mego życia dar. 
Za wielką miłość, której uczą mnie od 
przeszłych lat. 
 
Ref. To Jezus, Jezus, to Jezus Ci swą 
miłość da. To Jezus bardzo kocha nas. 
 
Quo vadis 
 
Powiedz Panie, dokąd zdążasz w tę 
wiosenna, ciepła noc. Dokąd Cię prowadzi 
droga, dokąd idziesz w taki mrok.  
Powiedz Panie, czemu w oczach taki 
wielki smutek masz. Smutno patrzysz, 
jakbyś prosił. Panie powiedz: Quo vadis? 
 
Ref. Pójdę jeszcze raz dać do krzyża 
przybić ręce.  
Pójdę i za Ciebie życie swe poświecę. 
Jeszcze jeden raz pójdę spojrzeć z krzyża 
tam, gdzie stoi Matka.  
Dla Ciebie człowiecze. 
Pójdę jeszcze raz dać do krzyża przybić 
ręce.  
Pójdę zamiast Ciebie życie swe poświecę. 
Jeszcze jeden raz pójdę spojrzeć z krzyża 
tam, gdzie stoją ludzie.  
Dla Ciebie Chrystusie. 
 
 

Panie spójrz 
 
Ref.: Panie, spójrz stoję tu i ręce wznoszę. 
Panie, o Twe przebaczenie proszę. 
Panie, przecież wiesz, że bardzo proszę. 
Panie, chociaż kocham bardzo marnie. 
 
1. Tyle razy padałem, 
Tyle razy błądziłem, 
Tyle razy krzyż odrzucałem 
I odchodziłem od Ciebie Panie. 
 
2. A Ty ciągle czekasz, 
A Ty ciągle wołasz, 
A Ty ciągle wychodzisz na drogę, 
Bym wiedział, że wrócić mogę. 
 
Prawda Jedyna 
 
1. Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, 
Że swego Syna posłał z nieba Bóg na 
świat.  
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za 
nasze grzechy 
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich 
nas. 
 
Ref.: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, 
Który Jezus cierpiał za mnie.  
Jezus cierpiał za mnie! 
 
2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie 
umarł.  
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten 
świat.  
Błogosławiony, ten, kto wierzy, choć nie 
widział.  
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. 
 
Powierz się Matce 
 
1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, 
Powierz się Matce. 
Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, 
Ofiaruj się Jej. 
 
Ref. Matce, która pod krzyżem stała. 
Matce, która się z Synem żegnała. 
Która uczyć cię będzie pokory. 
Cierpienie znieść ci pomoże. 
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2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, 
Powierz się Matce. 
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza,    
Ofiaruj się Jej. 
 
3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, 
Powierz się Matce. 
Gdy w twym sercu zagości znów trwoga, 
Ofiaruj się Jej. 
 
Nie przyjęli 
 
1. Nie przyjęli Cię Panie wśród swoich. 
Nie przyjęli, bo prawdy się bali 
I za cenę ucieczki od Ciebie, 
Bez skrupułów Cię zamordowali. 
Dziś jak kiedyś przychodzisz do swoich. 
Do nas wszystkich wierzących 
ochrzczonych.  
I jak kiedyś znów jesteś wśród swoich:  
Niewygodny, niechciany, wzgardzony. 
 
Ref. Daruj Panie nam błądzącym,             
Że Twą prawdę odrzucamy. 
Nam bez wiary, choć wierzącym,  
Że przed Tobą uciekamy. 
Otwórz serca nam współczesnym,  
Byśmy Ciebie przyjąć chcieli.  
Otwórz serca na twe Słowo,  
Byśmy z sercem je przyjęli. 
 
2. Tak boicie się prawdy o sobie. 
Bo jest gorzka, bo przykra, bo boli. 
Tak boicie się mojej miłości. 
Że was zniszczy, że może zniewoli. 
I żyjecie beze mnie, bo po co? 
Wygodniejszy jest grzech, zakłamanie. 
Panie dosyć ja też chcę mieć serce. 
Skrusz je proszę i spojrzeć chciej na mnie. 
 
Ref. Daruj Panie nam błądzącym,             
Że Twą prawdę odrzucamy. 
Nam bez wiary, choć wierzącym,  
Że przed Tobą uciekamy. 
Otwórz serca nam współczesnym,  
Byśmy Ciebie przyjąć chcieli.  
Otwórz serca na twe Słowo,  
Byśmy z sercem je przyjęli. 
 
 

Barka 
 
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. 
Szukał ludzi gotowych pójść za nim, 
By łowić serca stów 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. 
 
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. 
 
3. Ty potrzebujesz mych dłoni. 
Mego serca młodego zapałem. 
Mych kropli potu i samotności. 
 
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. 
 
4. Dziś wypływamy już razem. 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich. 
Twej prawdy siecią i Słowem życia. 
 
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. 
 
Nie lękam się niczego 
 
1. Dziękuje Ci Panie Mistrzu mój, 
Żeś mnie całego przemienił w Siebie. 
I idziesz ze mną przez życia trud i znój. 
Nie lękam się niczego, gdy mam w sercu 
Ciebie. 
 
Ref. Nie lękam się niczego / x3 Jezu 
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Magdalena 
 
1. Panie popatrz codziennie winie drugich, 
Trzymam w ręku kamień by nim rzucić. 
I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś 
I uciekam, choć lepiej było wrócić. 
 
Ref.: Podaruj, podaruj mi Panie 
Słowa, które darowałeś Magdalenie, 
Podaruj, podaruj mi Panie, 
Tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. 
 
2. Ona jedna wzgardzona Magdalena, 
W swojej prawdzie przed Tobą Panie stała 
Ona jedna przez wszystkich potępiona, 
Dar największy od Ciebie otrzymała. 
 
Ref.: Podaruj, podaruj mi Panie 
Słowa, które darowałeś Magdalenie, 
Podaruj, podaruj mi Panie, 
Tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie. 
 
Bóg wskazuje cel 
 
Bóg wskazuje cel, 
Nawet tam, gdzie sensu brak, 
On kocha mnie i sprawia, że 
Nigdy nie zagubię się. 
On prowadzi mnie, 
Zawsze przy nim kroczyć chcę, 
Z miłością swą na każdy dzień 
On wskazuje sens, On wskazuje cel. 
On na pola i pustkowia mnie prowadzi, 
Gdzie rzeki swoim szumem nucą pieśń. 
Niebo uwielbia Go,  
Gwiazdy mu składają hołd, 
Gdzie cały świat chwały śpiewa psalm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzymaj się 
 
1. Są chwile, kiedy w życiu ciężko jest       
I żyć naprawdę wtedy nie chce się.         
Ktoś wtedy silna ręką chwyta mnie             
I znowu w rytm nadziel żyć się chce. 
 
Ref. Trzymaj, trzymaj, trzymaj się!     
Nigdy nie zostawię Cię! x 2 
 
2.Choć czasem rzucić wszystko w nerwach 
chcę, Dać sobie spokój i oddalić się,                  
To jednak Pan mnie woła: Trzymaj się!      
Ja tobie upaść nie pozwolę, nie! 
 
3.Choć czasem kryje w dłoniach oczy swe, 
Pan daje mi szturchańca: Ocknij się! 
Ciągle masz dosyć i nie wierzysz ze,         
Że twoje życie ma naprawdę sens. 
 
Ponieważ wiem 
 
1. Ponieważ wiem, że Jezus kocha mnie, 
Nie zboczę z mej drogi, nie. Na pewno! 
Ponieważ wiem, że Jezus kocha mnie, 
Nie zboczę z mej drogi, nie! 
 
Ref. Nie/ x 7 Nie zboczę z mej drogi, nie! 
Na pewno! 
Nie / x 7 nie zboczę z mej drogi, nie! 
 
2. Ponieważ wiem, że Jezus 
zmartwychwstał, 
Nie zboczę z mej drogi, nie. Na pewno! 
Ponieważ wiem, że Jezus zmartwychwstał 
Nie zboczę z mej drogi, nie! 
 
3. Ponieważ wiem ze On nam Matkę dał, 
Nie zboczę z mej drogi, nie. Na pewno! 
Ponieważ wiem, że On nam Matkę dał,  
Nie zboczę z mej drogi, nie. 
 
4. Ponieważ wiem, że On nam radość dał,  
Nie zboczę z mej drogi, nie. Na pewno! 
Ponieważ wiem, że nam radość dał,        
Nie zboczę z mej drogi, nie! 
 
5. Już wiem, ze Jezus bardzo kocha mnie, 
nie zboczę z mej drogi, nie. Na pewno!  
Już wiem, że Jezus kocha mnie,              
nie zboczę z mej drogi, nie! 
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Magdalena 
 
1. Z początkiem dnia i serce łka, 
Do grobu spieszy się, Maria Magdalena 
Chce spędzić tam ten dzień. Któż odwali 
kamień ten, kto pocieszy ja? Już wszelki 
blask nadziei znikł, a tak kochała Go. 
 
2. Lecz cóż, to cóż, nie widzi Go na 
miejscu, gdzie złożon był. Piotrowi zaraz 
powie i biegnie z wszystkich sił. Piotr i Jan 
zdumieli się. Biegną do grobu też i widząc 
ze grób pusty jest nadziei czują dreszcz. 
 
Ref. Nie szukaj żywego, tam gdzie martwi 
są. Pamiętaj o słowie, które wyrzekł On. 
Jezus tak rozproszy każdą ciemność mą. 
Nie szukaj żywego tam gdzie martwi są. 
 
2. Niewiasto, czemu płaczesz wciąż i kogo 
szukasz tu? Swojego szukam Pana - 
odpowiedziała Mu. Wtem słyszy dźwięk, 
co zdał się jej najsłodszym z wszystkich 
stów: Mario - pobladła - Tak to Pan!  
I padła Mu do nóg.  
 
Godzien, o godzien 
 
1. Godzien o godzien jest nasz Pan, 
godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia 
pieśń. Godzien o godzien jest nasz Pan, 
godzien aby przyjąć cześć i uwielbienia 
pieśń. 
 
Ref. Śpiewajmy: alleluja!                              
Przed Baranka tronem. 
Wielbimy go i czcimy,  
Śpiewajmy chwały psalm. 
Alleluja, chwała Barankowi!  
On w walce jest zwycięzcą.  
Bóg z nami, król i Pan. 
 
2. Panie mój tyś droższy nad srebro. Ponad 
złoto cenniejszy skarb. Czym przed Tobą 
jest piękno diamentu. Czyż może Ci coś 
dorównać Panie mój. 
 
 
 

Panu śpiewaj. Pana chwal 
 
Ref. Panu śpiewaj. Pana chwal: Alleluja 
Jego chwała, Jego czas: Alleluja. Więc 
wyśpiewać dzisiaj chcę całą radość duszy 
mej, a na ustach moich pieśń: Alleluja! 
 
1. Pan jest mocą i pasterzem słyszę Jego 
głos. On powiedział mi: weź ziemię i 
pracuj. Bądź szczęśliwy. Z mocą taka radę 
sobie dasz. Słuchaj nauk Mych, w sercu 
radość miej! 
 
2. Pana chwali moja dusza, sławiąc Jego 
moc. Prawda Jego stów jest moja nadzieją,  
więc nie umrę, lecz żyć będę – tak 
powiedział Pan. Jeśli tylko chcesz 
szczęśliwym możesz być. 
 
Chcę wywyższać imię Twe 
 
l. Chcę wywyższać imię Twe.  
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.  
Panie dziś raduję się.  
Bo przyszedłeś by mnie zbawić. 
 
Ref. Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić 
mnie. Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić 
dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem 
jesteś Ty. Chce wywyższać imię Twe. 
 
Zmartwychwstał – vive 
 
1. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan / x 3 
On żyje / x 4 Zmartwychwstał Jezus nasz 
Pan 
 
2.Vive Jezus El Signor / x 4 
El vive / x 4 Vive Jezus El Signor! 
 
Uwielbiam Imię Twoje Panie 
 
1. Uwielbiam Imię Twoje Panie. 
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.  
W przedsionku chwały Twej staję.  
Z radością śpiewam Ci pieśń. 
 
Ref. 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! 
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Mój Jezus  
 
Ref. Mój Jezus królem królów jest.  
Mój Jezus władać będzie wciąż.  
Królestwo Jego wiecznie trwa.  
On zbawił duszę mą i teraz we mnie 
mieszka już. 
 
1. On dał mi całkiem nowe życie. Uczynił 
mnie dzieckiem światłości. Dziedzictwem 
swym obdarzył mnie. Bo umiłował mnie 
mój Ojciec Bóg. 
 
2. On wyrwał mnie z królestwa ciemności. 
W Jezusie jestem sprawiedliwy.  
Nie muszę się już bać niczego, bo Jego 
Święta Krew chroni mnie przed złym. 
 
3. On wziął na siebie moje grzechy.  
On poniósł wszystkie winy me.  
Choroby wszystkie wziął na siebie,  
i w Jego Ranach jest dzisiaj Jego zdrowie. 
 
Królestwo Boże jest wśród nas 
 
Królestwo Boże jest wśród nas - niebo jest 
w sercu mym. 
I Jego wiecznej chwały blask - niebo ... 
Rozlewa na nas miłość Swą- niebo ... 
Pokojem i radością mą- niebo ... 
 
Jezus zwyciężył 
 
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 / x 4  
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.. 
On jest Panem ziemi tej. 
 
 
 
 
 
 
 

Zaufaj Panu 
 
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 x 6 
 
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! 
 
Ref. Zaufaj Panu już dziś x 6 
 
3. Jak nie zbłądzić powiedz mi, 
Kiedy nie wiem dokąd iść. 
Zaufaj Panu już dziś! 
 
Jak nadzieję w serce mieć, 
Kiedy wszystko wali się. 
Zaufaj Panu już dziś! 
 
Ref. Zaufaj Panu już dziś x 6 
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Miłosierny jest Pan 
 
Miłosierny jest Pan i łaskawy. 
Nieskory do gniewu i łagodny. 
Nie wiedzie sporu do końca. 
I nie płonie gniewem na wieki. 
 
Twe Miłosierdzie  
 
Twe miłosierdzie niech spływa, niech 
spływa. Tak jak wiosenny, ciepły deszcz. 
Twe miłosierdzie niech spływa, niech 
spływa. Na mnie. 
Ref. Hej, ho przyjmę Twoją łaskę. 
Hej, ho miłosierdzie Twe. 
Hej, ho chcę przed Tobą tańczyć dziś. 
 
Przyjdź mój Jezu 
 
Ref. Przyjdź mój Jezu. 
Dobry Jezu, 
Obdarz łaską mnie 
I w serce miłość wlej. 
Przyjdź mój Jezu. 
Dobry Jezu. 
I na zawsze już pozostań w duszy mej. 
 
Wielbij Pana 
 
Ref. Wielbij Pana - Alleluja.  
Dziękuj Mu za każdy dzień (Alleluja – 
swym uśmiechem).  
Wielbij Pana - Alleluja. 
Dziękuj Mu za każdy dzień. 
 
1. W Jego duchu kroczyć chcę.                   
On poruszył serce me.                                   
Jemu śpiewam, bo wyzwolił mnie. 
 
2. Jezus żywym Słowem jest.                      
On mnie zbawia łaską swą.  
Jemu śpiewam, bo wyzwolił mnie. 
 
3. Źródło życia Panie Nasz. Ty nam 
wieczne życie dasz. Prowadź wśród 
zawiłych życia dróg. 
 
 
 

Kto szuka Cię 
 
1. Kto szuka Cię, odnajdzie Cię na pewno, 
Drogowskaz Twój odkryje w sercu swym. 
Kto pragnie Cię, ten zmierza drogą pewną, 
Drogą, którą wytyczasz Ty. 
 
Ref. Alleluja! Alleluja! 
Wszyscy razem śpiewajmy tę radosną 
pieśń! 
Alleluja! Alleluja! 
Jezusowi dziś oddajmy cześć! 
 
2. Kto wierzy Ci, nie dozna rozczarowań, 
Gdy przyjdzie mu egzamin z życia zdać. 
Kto ufa Ci, zna siłę Twego Słowa, 
I potrafi w nadziei trwać. 
 
Ref. Alleluja! Alleluja! 
Wszyscy razem śpiewajmy tę radosną 
pieśń! 
Alleluja! Alleluja! 
Jezusowi dziś oddajmy cześć! 
 
3. Kto Ciebie ma, ma wszystko co 
potrzeba, 
By dobrze żyć i radość w sercu mieć, 
Kto Ciebie zna, ten drogę zna do nieba, 
Ten wie czego od życia chcieć. 
 
Idzie mój Pan 
 
Idzie mój Pan, idzie mój Pan, 
On teraz biegnie by spotkać mnie! (x2) 
Mija góry, łąki, lasy, 
By w komunii stał się cud. 
On chce chlebem nas nakarmić, 
By nasycić życia głód. 
 
Słońce zaświeciło 
 
1. Słońce zaświeciło dziś na moim niebie 
I przeleciał szczęścia ptak. 
W piękny dzień wiosenny,  
W piękny dzień majowy 
Zakwitł najpiękniejszy kwiat. 
 
To dla Ciebie Pani kwiat ten piękny rośnie, 
Czerwień bierze z naszych serc, 
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To dla Ciebie matko śpiewamy radośnie, 
Nawet, kiedy pada deszcz.  
 
Ref. O, Maryjo! O, Maryjo! 
Matko wszystkich ludzi radość w sercach 
budzisz,  
Nie opuszczaj nigdy nas! 
O, Maryjo! O, Maryjo! 
Wyciągamy dłonie, proszę sięgnij po nie 
I do serca przytul nas! 
 
2. Uśmiech Twój jak księżyc jest nam 
drogowskazem, 
Nawet w najciemniejszą noc. 
Serce Twe jak słońce ciepłem swym 
ogrzewa 
I ma taką wielką moc. 
 
Matko i Królowo przyjmij serca nasze, 
Przyjmij swoich dzieci dar. 
Niech nam jest opieką dzisiaj i na zawsze  
Marii Matki Bożej czar. 
 
Panienko miła 
 
1. Panienko miła oczy zwróć na świat, 
Na ludzi, którzy od tysięcy lat, 
Szukają w Tobie pocieszenia serc 
I ukojenia. 
Bądź Matko, z nami w każdej chwili złej, 
W opiece dzieci swoje zawsze miej, 
Spraw, aby miłość zamieszkała w sercach 
wszystkich ludzi. 
 
Ref. Wołajmy Santa Maryja,  
Tyś piękna jak wiosna, prosimy Ciebie,  
Ty z nami zostań, już nie odejdziesz, 
Będziesz nam szczęściem tu. 
Wołajmy Santa Maryja, 
Ty usłysz wołanie, jesteś nam wiosna 
I z nami zostań, już nie odejdziesz, 
Będziesz nam szczęściem tu. 
 
2. Tyś nam nadzieją w i pomocą, gdy 
Dźwigamy ciężkie krzyże naszych win. 
Tyś nam otuchą, gdy zabraknie sił  
Na dalszą drogę. 
O Pani, ześlij promień łaski Twej,  
Tym wszystkim, którzy potrzebują jej, 
Wysłuchaj głosów, które wszyscy dziś, 
Do Ciebie wznoszą. 

Gdy się łączą  
 
1. Gdy się łączą ręce dwie w Imię Boże, 
Przed ołtarzem w uroczystym blasku świec 
Wtedy zwykła, ludzka miłość jest potęgą, 
Bo miłością tylko wielką splata się. 
 
2. Kiedy łączysz serca dwa w Imię Boże, 
Zawiązujesz między nimi mocną nić. 
Błogosławisz swoim dzieciom na 
wędrówkę, 
Pokazujesz co to znaczy umieć żyć. 
 
3. Pójdą odtąd na radości i na smutki, 
Zawsze razem przy nim ona, przy niej on. 
Łaską Twoja szlak im będzie wyznaczała, 
I obroni od drapieżnych świata szpon. 
 
4. Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże, 
Pamiętajcie, dzień dzisiejszy to od dziś. 
Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec 
Jego słowa, jego prawda, jego myśl! 
 
Miłość da 
 
1. Gdy tak sam kroczę poprzez świat,  
Mijam fakty i zdarzenia. 
Gdy przyglądam się jak biegnie czas,  
Jakże w nim coś zmienia się. 
Szklanych domów wiatr zawieje ślad, 
Wraz z epoką wszystko minie. 
Odrzuć precz uwiędłych laurów liść, 
Bożym śladem naprzód idź! 
 
Ref.: Miłość da – co da? 
Da radość szczęście pośród dnia – tak? 
Pokochaj a zobaczysz, że – Że co? 
Pan także umiłował Cię – mnie? 
Wybierz szlak – jaki szlak? 
Ten, który Ci wyznaczył Pan – Pan? 
W miłości przezwyciężaj zło – O! 
N końcu drogi będzie stał on. 
 
2. Prawo życia, które dał mi Pan 
Będzie trwać po wszystkie lata. 
Mądre księgi pokrył wieczny kurz, 
Ale Jego słowo trwa. 
 
 



 24

Warto dla jednej miłości żyć 
 
1. Warto dla jednej miłości żyć, 
Choć szukać trzeba stale. 
Może dla kogoś szczęściem być,  
Dobro nieść w życie dalej. 
 
Ref.: Miłość jedyna jest.  
Miłość nie zna końca. 
Miłość cierpliwa jest. Zawsze ufająca. 
Wszystko potrafi znieść. 
Wszystko oddać umie. 
Życiu nadaje sens. Każdego zrozumie. 
 
2. Warto całego siebie dać, 
Jak bukiet polnych kwiatów. 
I chociaż trudno potem trwać, 
Uśmiech darować światu. 
 
3. Warto w nieznane nawet iść, 
Gdy drogę mgła zasnuwa.  
Idąc przez radość i przez krzyż, 
Wiedząc, że pan Bóg czuwa. 
 
To przykazanie 
 
To przykazanie ja dziś daje wam, 
Byście się miłowali, jak ja miłuję Was.(x2) 
 
A wtedy wszyscy poznają żeście moi, 
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.(x2) 
 
Przyjdź duchu święty 
 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, 
O to dziś błagam Cię. 
Przyjdź w swojej mocy i sile.  
Radością napełnij mnie. 
 
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci, 
Przyjdź jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź jako moc w mej słabości. 
Weź wszystko co moje jest. 
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni, 
Z mocą Swą do naszych dusz. 
O, niech Twa moc uzdrowienia, 
Dotknie, uleczy mnie już. 
 

Podziękowanie 
 
1. Kiedy byłem małym brzdącem 
I goniłem pośród pól 
Wśród wrzosowisk lub na łące 
Nie wiedziałam kto to Bóg. 
Nazbierawszy polnych kwiatów, 
Biegłem z nimi ile tchu, 
By zawołać: mamo, tato!  
Jutro znów będziemy tu! 
 
Ref.: Dziękuje Ci mamo,  dziękuję Ci tato!  
Przepraszam za przykrość, za smutek i łzy. 
Dziękuję za miłość i dobre dzieciństwo, 
Za chleb codzienny, którego nigdy nie 
Brakło mi! 
 
2. Dziś po latach, gdy wspominam 
Tamte chwile poprzez łzy. 
Myślą wracam do dzieciństwa,  
Gdzie tak dobrze było mi. 
Dziś całuje wasze dłonie, 
Za wysiłek i za trud. 
Niech wam wszystko wynagrodzi 
Życiem wiecznym dobry Bóg. 
 
Ref.: Dziękuje Ci mamo,  dziękuję Ci tato!  
Przepraszam za przykrość, za smutek i łzy. 
Dziękuję za miłość i dobre dzieciństwo, 
Za chleb codzienny, którego nigdy nie 
Brakło mi! 
 
Nie lękaj się! 
 
Ref.: Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy tobie cały dzień! 
Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy Tobie, nie bój się, 
Nie lękaj się! 
 
1. Strach ma wielkie oczy, 
Ale nas nie zaskoczy. 
Robi groźne miny, 
Ale my się nie boimy! 
 
Ref.: Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy tobie cały dzień! 
Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy Tobie, nie bój się, 
Nie lękaj się! 



 25

Wojny i choroby, 
Duchy i potwory, 
Robią groźne miny, 
Ale my się nie boimy! 
 
Ref.: Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy tobie cały dzień! 
Nie lękaj się, nie lękaj się, 
Jestem przy Tobie, nie bój się, 
Nie lękaj się! 
 
3. Nie tylko w niedziele 
Jestem Twoim przyjacielem. 
Nie tylko od święta, 
Ale codziennie o Tobie pamiętam (x2). 
 
Nie lękaj się! (x4) 
 
Jestem przy Tobie, nie bój się, 
Nie lękaj się! 
 
Chwalimy Pana w rytmie reggae 
 
1. Chwalmy Pana w rytmie reggae. 
Alleluja! (x2) 
 
Ref.: Panie pomóż mi odnaleźć swoją 
drogę. Panie Jezu ufam Tobie! 
 
2. Chwalmy Pana w rytmie disco. Alleluja! 
No bo reggae to nie wszystko. Alleluja! 
 
Ref.: Panie pomóż mi odnaleźć swoją 
drogę. Panie Jezu ufam Tobie! 
 
Wielbić Imię Pana dziś chcę 
 
1. Wielbić Imię Pana dziś chcę (x3)  
To mój Bóg. 
 
Ref.: Imię Pana jest twierdzą, 
Warowną twierdzą. 
Skałą zbawienia, 
Schronieniem mym! 
 
 
 
 
 
 

Wielka radość 
 
1. Wiem, że ktoś pomimo moich wad, 
Kocha mnie, On kocha cały świat, 
On życie dał by zbawić także mnie, 
Niepojęty w mocy swej. 
Uczy mnie jak się nie poddać złu. 
Pewność mam, że mogę ufać Mu. 
On karmi mnie w komunii ciałem swym.  
Pragnę by wciąż lepszym był. 
 
Ref.: Wielka radość gości w sercu mym, 
W nim zamieszkał nasz Pan, Boży Syn. 
Wielką łaskę dziś uczynił mi,  
Gdy zapukał do mego serca drzwi. 
Wielka radość ogarnęła mnie, 
Domem Bożym jest dziś serce me, 
Będę starał się ze wszystkich sił, 
By dom czysty i wysprzątany był. 
 
2. Wiem, że choć nie mogę widzieć Go, 
Przy mnie jest, mój każdy widzi krok. 
Wybaczy mi największy nawet grzech, 
Przyjacielem moim jest. 
Mogę mu powiedzieć wszystko, gdy 
Modlę się, ociera moje łzy. 
To także On spokojny zsyła sen, 
On rozprasza smutku cień. 
 
Ref.: Wielka radość gości w sercu mym, 
W nim zamieszkał nasz Pan, Boży Syn. 
Wielką łaskę dziś uczynił mi,  
Gdy zapukał do mego serca drzwi. 
Wielka radość ogarnęła mnie, 
Domem Bożym jest dziś serce me, 
Będę starał się ze wszystkich sił, 
By dom czysty i wysprzątany był. 
 
3. Jak śnieg białe chce mieć swoje serce, 
Co dzień, tak chcę. 
Pragnę by zechciały Twoje ręce, 
Błogosławić i chronić mnie. 
 
Jezus jest naszą siłą 
 
Jezus jest naszą siłą 
I nadzieją na lepszy dzień. 
Z nim nie będzie Ci nigdy źle, o nie 
Bo On nie opuści Cię. 
Nie (x5)  
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Drogą Twą 
 
Ref.: Drogą Twą Panie mój kroczyć chcę. 
Ty pomogłeś mi odnaleźć życia sens. 
Znowu przeszkód na swej drodze 
Panie już nie lękam się 
Drogą Twą Panie mój kroczyć chcę 
 
Drogą Twą Panie mój kroczyć chcę 
Bo wiem dobrze gdzie prowadzi drogi kres 
Tylko jeszcze mi dopomóż 
Bym nie zbłądził nigdy z niej. 
Drogą Twą Panie mój kroczyć chcę 
 
1. Pewna jestem, że chcę kroczyć tylko  
z Tobą,  
Po tych łąkach w których wiosna śpi. 
Słuchać twoich rad, mieć słonko ponad 
głową 
I nie martwić się gdy przyjdą gorsze dni. 
 
2. Sprawiasz, że to ja spotykam na swej 
drodze, 
Bliźnich, którym dłoń pomocną dam. 
Zagubionych tak, utrudzonych srodze 
Powiem bracie w drodze już nie jesteś 
sam. 
 
3. Z nami pójdzie brat i siostra pójdzie  
z nami, 
Każdy może razem z nami iść. 
Kilometry dróg z radością pokonamy, 
Kres wędrówki to otwarte raju drzwi. 
 
Jezus Chrystus to Panów Pan 
 
1. Jezus Chrystus to Panów Pan 
I całej ziemi król. 
Jezus Chrystus to Panów Pan 
I całej ziemi król. 
Jedyna Pan, władca narodów, 
Jedyny Pan i król. 
W innym imieniu nie ma zbawienia, 
Bo Jezus to Panów Pan. 
Jezus to Panów Pan. 
Jezus to Panów Pan. 
 
Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja.  
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
 

Zatrzymaj się na chwilę 
 
1. Szumią łany zboża, gra wiatr na 
jeziorze, 
śpiewa ptak radośnie, Bogu co go 
stworzył. 
 
Ref.: Zatrzymaj się na chwilę, 
Odetchnij pięknem świata. 
Zatrzymaj się na chwilę, 
Zauważ swego brata. 
Zatrzymaj się na chwilę, 
Nad tym co w sercu kryjesz, 
Zatrzymaj się na chwilę 
I pomyśl po co żyjesz. 
 
2. Pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje. 
Wszystko chcesz uchwycić, a pustka 
zostaje. 
 
3. Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni 
szczęście. 
Na później zostawia, to co najważniejsze. 
 
4. Jedną małą chwile, zawsze znaleźć 
możesz. 
Odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce 
Boże. 
 
Anioł Twój kumpel 
 
1. Gdy ci bardzo smutno, gdy ci bardzo 
źle. 
Pomyśl, że jest anioł, który kocha cię. 
Dał go Ojciec z nieba, dał go dobry Bóg, 
Będzie gdy potrzeba, kiedy padasz z nóg. 
 
Ref.: Anioł Twój kumpel i przyjaciel, 
Choć nigdy go nie zobaczysz. 
Zawsze na niego możesz liczyć, 
W radości smutku i ciszy. 
 
2. Czasem coś cię trapi, czasem nie masz 
sił 
Do niego się zwrócisz, nie odmówi ci. 
Dał go Ojciec z nieba, dał go dobry Bóg, 
Tak jak kromkę chleba byś nie padał z nóg. 
 
3. Tam gdzie ja i ty, podpowiadasz mi, 
Którą wybrać z dróg, by nie złamać nóg. 
Dał go Ojciec z nieba, wtedy kiedy trzeba, 
Anioł przy mnie stoi, niczego się nie boi. 
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Dziękujmy Jezusowi 
 
1. Dziękujmy Jezusowi,  
Za wszystko, co nam dał. 
Za jego śmierć na krzyżu,  
Przez którą zbawił nas. 
Za to, że wśród nas przebywa, 
Jak obiecał w słowie swym . 
Wznieśmy ręce w stronę nieba 
I chwalmy Go. 
 
Ref.: Uwielbiajmy Go, Chwalmy Go 
Wznieśmy ręce w stronę nieba 
I chwalmy Go. 
Uwielbiajmy Go, Chwalmy Go 
Wznieśmy ręce w stronę nieba 
I chwalmy Go. 
 
2. Dziękujmy Jezusowi, 
Że kocha dzieci swe. 
Że wciąż przebywa z nami,  
Że łaski daje swe. 
Za to, że nas ciągle uczy, 
Jak zwyciężać dobrem zło, 
Wznieśmy wszyscy nasze ręce 
I chwalmy Go. 
 
Jezus kocha Ciebie dziś 
 
1. Jezus kocha Ciebie dziś, 
Czy o tym wiesz?? 
On na krzyżu zniszczy śmierć, 
Bo On kocha Cię. 
 
Ref.: Otwórz tylko serce swe 
I pozwól mu wejść. 
Jezus kocha Ciebie dziś, 
Czy o tym wiesz?? 
On kocha Cię! 
 
2.Wszystkie troski oddaj mu, 
On weźmie je. 
Rozraduje serce twe, 
Bo On kocha Cię. 
 
Ref.: Otwórz tylko serce swe 
I pozwól mu wejść. 
Jezus kocha Ciebie dziś, 
Czy o tym wiesz?? 
On kocha Cię! 

Jeśli radość chcesz mieć 
 
Jeśli radość w sercu chcesz mieć. 
Radość, która wiecznie ma trwać. 
Przed tron Boga przyjdź i głoś jego 
chwałę, (x3) 
I moc, głoś chwałę i moc, 
Głoś chwałę i moc. 
 
Jest taki ktoś 
 
Jest taki ktoś, kto się ciągle uśmiecha 
Jest taki ktoś, kto na ciebie czeka. 
Jest taki ktoś, kto pokój i miłość da. 
Po prostu kocha, po prostu kocha. 
Więc śpiewaj razem z nami głośno dziś.  
 
Ref.: Jezus! (x9) 
 
Modlitwa do Pana Boga 
 
1. O Jezu naucz mnie 
Być światłem dla mych braci. 
Pomóż zrozumieć mi  
Sens mojego życia. 
 
Daj sercu memu moc 
Bym nie zawahał się. 
Lecz ciągle walczyć chciał 
O miłość Twoją Panie. 
 
Ref. Modlitwa do Pana Boga, 
Która otwiera nasze serca.. 
Pozwala nam dziś trwać 
i blisko Ciebie stać.  
 
2. Daj mi dziś tyle sił, 
Bym nie oglądał się, 
Nie lękał o swój los, 
Lecz ciągle kochać chciał. 
 
Daj proszę miłość Swą,  
Która połączy nas, 
By wszyscy chcieli dać 
Choć cząstkę swoich serc.  
 
Ref. Modlitwa do Pana Boga,  
Która otwiera nasze serca. 
Pozwala nam dziś trwać  
i blisko Ciebie stać.  
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Radość tchnij  
 
1. Radość tchnij w serce me bym Cię 
chwalił. 
Radość tchnij proszę w serce me. 
Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił. 
Bym Cię zawsze chwalił Panie mój. 
 
Ref. Śpiewaj Hosanna x2 
Śpiewaj Panu, który królem jest. 
[Jest królem] 
Śpiewaj Hosanna x2 
Śpiewaj Panu cały dzień i noc. 
 
2. Pokój tchnij w serce me bym odpoczął 
Pokój tchnij proszę w serce me. 
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął. 
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.  
 
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył. 
Miłość tchnij proszę w serce me. 
Miłość tchnij w serce me, abym służył. 
Bym swa służbą zawsze chwalił Cię. 
 
Kochany bracie 
 
1. Kochany bracie, kochana siostro. 
Nie wiem kim jesteś, nie wiem gdzie 
żyjesz.  
Lecz chciałbym dla ciebie poświęcić 
wszystko, chcę dać ci siebie. 
 
Ref. Takie jest prawo miłości, które dał 
Pan.  
Takie jest prawo miłości, jest kluczem do 
nieba bram.  
Takie jest prawo miłości, więc jego 
strzeżmy.  
I miłość wszystkim  dokoła ze sobą 
nieśmy.  
 
2. Kimkolwiek jesteś. Gdziekolwiek 
żyjesz.  
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze. 
Zawsze otwarte moje ramiona przygarną 
ciebie.  
 
 
 
 

Jak mała biedronka 
 
1. Jak mała biedronka  
Gdy zaczyna latać 
Marzy by pod niebo móc się wzbić. 
Ja podobna do niej 
Tak ciekawa świata 
Wszystko pragnę poznać wszędzie być. 
Tak beztrosko mija dzień za dniem. 
Chociaż jestem mała, ale wiem. 
 
Ref. Jak mi dobrze, że Cię znam 
Ty mi dajesz piękne chwile. 
Ty mi dajesz ten wspaniały świat. 
 Dzięki Tobie przecież znam 
Różne ptaki i motyle. 
Barwą swą zachwyca każdy kwiat. 
Panie mój! 
 
2. Jak mała owieczka 
Po zielonych łąkach  
Co dzień sobie biega ile tchu. 
Szybko zapominam o problemach, 
troskach  
Życie me podobne jest do snu. 
Tak beztrosko mija dzień za dniem. 
Chociaż jestem mała, ale wiem. 
 
3. Czasem tak jak kotek 
W kącie się zaszywam 
By przemyśleć to, co przyniósł dzień. 
Po beztroskich harcach  
Szybko odpoczywam. 
Lekarstwem na troski bywa sen.  
Tak beztrosko mija dzień za dniem. 
Chociaż jestem mała, ale wiem. 
 
Kocham Ciebie Jezu 
 
1. Wszystko, co mam od Ciebie, 
Gwiazdy na niebie, księżyc i słońce. 
Zimę, wiosnę i jesień, 
Deszczowy wrzesień, lato gorące. 
 
Kropla rosy, która drży pośród traw, 
Gdy się budzi ranek. 
Świerszcza, który wieczór pod oknem gra 
Tysiąc kołysanek. 
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Ref.: Kocham Ciebie Jezu (x2) 
Za to wszystko, co mi dajesz co dnia, 
Za Twe dobre serce. 
Kocham Ciebie Jezu (x2) 
Za Twą miłość, która chroni od złą, 
Chcę Cię kochać wielce. 
 
2. Chmury, z których deszcz pada, 
Zmierzch, co zapada, gdy dzień się 
kończy. 
Rzeki, góry jeziora, 
Kwiaty na polach, kolory tęczy. 
 
Kropla rosy, która drży pośród traw, 
Gdy się budzi ranek. 
Świerszcza, który wieczór pod oknem gra 
Tysiąc kołysanek. 
 
3. Dajesz chwile radości, 
Uśmiech, co gości na każdej twarzy. 
Nocą, to co się przyśni,  
Pogodne myśli, pozwalasz marzyć. 
 
Kropla rosy, która drży pośród traw, 
Gdy się budzi ranek. 
Świerszcza, który wieczór pod oknem gra 
Tysiąc kołysanek. 
 
Hej Jezu 
 
1. Hej Jezu królem Tyś, 
Twe życie moim jest. 
Będę sławił cały dzień, 
Drogi i zamysły Twe. 
 
2. Hej Jezu Panem Tyś, 
Życie Twe uwalnia mnie. 
Będę sławił cały dzień, 
Doskonałe drogi Twe. 
 
3. Chwała barankowi, cześć, 
Weź mnie do ziemi swej. 
Zwyciężymy w imię Twe, 
Ogłosimy rządy Twe. 
 
4. Hej, o hej, o Lwie Judy, 
Jak wspaniały jesteś Ty. 
Hej, o hej, o Lwie Judy, 
Jak potężny jesteś Ty. 

Przed Twe Oblicze 
 
1. Przed Twe oblicze   
Przychodzę dzisiaj po to, by 
Oddać Ci cześć. Pani ma, królowo. 
Łaski nie zliczę, 
Wszystkiego czym obdarzasz Ty 
Właśnie mnie. Każdy dzień od nowa.. 
 
Ty mnie rozumiesz, dobrze znasz jak nikt. 
Cóż ofiarować mógłbym Ci? 
 
Ref.: Siebie powierzam w Twojej opiece, 
Maryjo! 
Moje zmartwienia, troski powierzam Ci. 
Prowadź przez życie do Twego syna, 
Maryjo! 
Prowadź do nieba, tam dla mnie otwarte są 
drzwi. 
 
2. Wracam tu zawsze 
By spojrzeć znowu w oczy Twe. 
By czytać w nich  wielką miłość dla mnie. 
Okrytym płaszczem 
Twojej opieki tam przed złem, 
Skrywam się, bo ty w nim mnie ogarniesz. 
 
Ty mnie rozumiesz, dobrze znasz jak nikt. 
Cóż ofiarować mógłbym Ci? 
 
Ave Maryja 
 
1. Do Ciebie modlę się – Ave Maryja! 
Do Ciebie myśli me – Ave Maryja! 
W Tobie opiekę mam – Ave Maryja! 
Z Tobą nie jestem sam – Ave Maryja! 
 
Ref.: Zdrowaś, zdrowaś Maryja 
Ave, Ave Maryja. 
 
2. W drodze po życia kres – Ave Maryja! 
W szczęściu, niedoli też – Ave Maryja! 
Wychwalić Imię Twe – Ave Maryja! 
Dla Ciebie śpiewać chcę – Ave Maryja! 
 
3. Jesteś natchnieniem mym – Ave Maryja! 
Na życia wszelkie dni – Ave Maryja! 
Prowadź przez noc i dzień – Ave Maryja! 
Chcę sławić Imię Twe – Ave Maryja! 
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O Królowo, Matko ma 
 
Ref.: O Królowo, o Królowo matko ma, 
Bądź tutaj przy mnie, bądź ze mną znów. 
 
1. Bywają chwile, że jestem sam, 
Nie mam do kogo użalić się. 
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, 
Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. 
 
2. Wszystko w mym życiu jest takie proste, 
Bo Ty mi Matko pomagasz w nim. 
Są jednak chwile, że jest mi ciężko 
I jakże ciężko samemu żyć. 
 
3. Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, 
Którą zapalasz, gdy smutno mi. 
Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, 
Abym mógł z Tobą na zawsze być. 
 
Matko Boga, Królowo świata 
 
Ref.: Matko Boga, Królowo świata, 
Matko ludzi módl się za nami. 
Matko Boga, Królowo świata, 
Matko ludzi prowadź nas. 
 
1. O Maryjo Ty w mój każdy dzień 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź. 
Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te, 
Za siostrę i brata i za mnie też. 
 
2. O Maryjo każdy człowiek powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź. 
Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te, 
Za biednych, samotnych i głodnych też. 
 
3. O Maryjo chory człowiek powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź. 
Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te, 
By każdy wytrwał w cierpieniu swym. 
 
4. O Maryjo cały świat dziś powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź. 
Chciej o Pani dziś modlitwy przyjąć te, 
Niech pokój i miłość na świecie zawsze 
trwa. 
 
 
 

Gdy klęczę przed Tobą 
 
1. Gdy klęczę przed Tobą 
Modlę się i składam hołd. 
Weź ten dzień, uczyń go Swym 
I we mnie miłość wlej. 
 
Ref.: Ave Maryja, gratia plena 
Dominus tekum benedicta tu. 
 
2. Wszystko Tobie daję, 
Każdy dzień i każdą myśl, 
Matko Boga, matko moja, 
Wznieś je przed Pana tron. 
 
O Madonno 
 
Ref.: O Madonno ukochana 
O przyjmij prośby me. 
Utul boleść mego serca 
I wlej w nie łaski Swe.  
 
1. Wędruję często sam 
I jest mi bardzo źle. 
Zapominam o mej Matce, 
Która wszystko o mnie wie. 
 
2.Dziś me oczy zapatrzone 
na Madonny ciemną twarz, 
Napełniają się pokojem, 
Bo Ty Matko pokój masz. 
 
3. Powędrujcie razem z nami,  
Gdzie Maryja czeka nas. 
Na wyniosłym Jasnym Wzgórzu 
Mieszka tam już długi czas. 
 
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. 
 
 
 



 31

Ref.: Madonno, Czarna Madonno, 
Jak dobrze Twym dzieckiem być. 
O pozwól Czarna Madonno 
W ramiona Twoje się skryć. 
 
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój 
I uchronisz się od zła, 
Bo dla wszystkich swoich dzieci 
Ona czułe serce 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. 
 
Przyjacielu 
 
1. Przyjacielu chcę zostać z Tobą, 
Przy Tobie chcę być 
I nie trzeba, byś mówił coś, 
Wystarczy, byś był. 
 
Ref.: Bo nie ma większej miłości niż ta, 
Gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć. 
 
2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze 
I kiedy mi źle. 
Przyjacielu otwieram przed Tobą 
Dziś serce me. 
 
O wychwalajcie 
 
1. O wychwalajcie Go wszystkie narody 
I wysławiajcie Go wszystkie ludy. 
Jego łaskawość nad nami potężna, 
A jego wierność trwa na wieki. 
 
Ref.: O Alleluja, Alleluja. 
O Alleluja, Alleluja. 
O Alleluja, Alleluja. 
O Alleluja, Alleluja. 
 
 
 

Nie umiem 
  
Ref.: Nie umiem dziękować ci, Panie 
Bo małe są moje słowa. 
Zechciej przyjść moje milczenie 
I naucz mnie życiem dziękować 
 
1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz 
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz 
Naucz ufać miłości twej, Panie 
Choćby wszyscy przestali ci wierzyć. 
 
2. Naucz patrzeć w twe oczy mój Boże, 
Naucz krzyż twój całować i nosić, 
Naucz słuchać Cię sercem pokornym 
I otwierać swe serce na oścież.  
 
Pan jest pasterzem moim 
 
Pan jest pasterzem moim, 
Niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie, 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. 
 
Pan mnie strzeże 
 
Pan mnie strzeże (x3), 
Czuwa nade mną Bóg, 
On jest moim cieniem. 
Czuwa nade mną Bóg (czuwa)(x2), 
Czuwa nade mną Bóg, 
Mój Bóg.  
 
Kochaj mnie 
 
1. Idąc przez ścieżką Twojej miłości, 
Nie zauważam, jak bardzo kochasz mnie. 
Ty mi wybaczysz grzech najcięższy, 
Ty mi pomożesz przez życie przejść. 
 
Ref.: Kochaj mnie – o stwórco jedyny, 
Kochaj mnie – o Boże prawdziwy, 
Kochaj mnie – Na wieki wieków, Amen. 
 
2. Ty mnie wspierasz, kiedy mi źle 
I wtedy, gdy wspaniale czuję się. 
Ty mnie obdarzasz swym miłosierdziem. 
Kiedy upadnę, podnosisz mnie. 
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Kiedy dusza śpiewa 
 
Kiedy dusza śpiewa, 
Kiedy serce prosi, 
Wtedy czuję jak 
Duch Twój mnie unosi. 
 
Pan jest Pasterzem (naj, na, naj) 
 
Pan 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. 
Łaska Twoja i kij Twój mnie...pocieszają 
Naj, na, naj, na, na, na, na, na, naj! (x2) 
 
Chciałem prawą ręką 
 
1. Chciałem prawą ręką Twoją być, 
Lecz zabrakło mi w mym życiu sił. 
Znów upadam, choć tak blisko 
Mego szczęścia jestem dzisiaj. 
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie. 
 
Ref.: A ty mnie nie przestałeś kochać, 
Chociaż tego wart nie jestem (nie jestem). 
Chcę Ci Panie radość mego życia dać, 
Każdym tchnieniem duszy chwalić Cię. 
 
2. Chciałem, aby mogła wiara ma 
Wszystko i góry przenosić też. 
Pewność w moim życiu dajesz,  
Że sam nigdy nie zostanę. 
Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie. 
 
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. 
 

Prezent od Boga 
 
1. Codzinnie modlisz się 
I nie wierzysz, że 
Możesz kiedyś zmienić się. 
Prosisz Boga by  
Oczyścił Cię 
Z grzechu, który w sercu masz. 
 
Ref.: Pamiętajcie o tym, że 
Życie kiedyś zmieni bieg, 
Dostaniecie to co chcecie 
Od Boga jedynego stwórcy świata tego. 
 
2. Marzysz, aby móc  
Pokonać to, 
Co dla Ciebie trudne jest. 
Stanąć twarzą w twarz  
Z wszelkim złem, 
Które dziś otacza Cię. 
 
3. Uwierz dzisiaj w Boga, 
No i w jego syna, 
A odmienią życie 
Twoje na zawsze. 
 
Przychodzimy dziś 
 
Przychodzimy dziś, by oddać Ci cześć. 
Przychodzimy dziś, by chwalić Cię, 
Panie nasz. 
 
Ref.: Otwieramy nasze serca, 
Wszystko powierzamy Ci, 
Chcemy oddać to co mamy, 
Jednak w zamian prosimy 
O łaskę, która spłynie na nas dziś. x2 
 
Przyjmij do serca Pana 
 
W komunii objawia się Pan 
I chce, abyś przyjął Go. 
Posprzątał w serduchu swym, 
Wyrzucił wszystkie grzechy. 
 
Nie martw się, 
On przyjdzie, gdy 
Powiesz, że kochasz Go. 
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Ref.: On  kocha Ciebie  
I ty kochasz Go, 
Więc przyjmij do serca Go. 
On  kocha Ciebie  
I ty kochasz Go, 
Więc przyjmij do serca dzisiaj Go. 
 
Amen, pomóż Jezusowi 
 
1. Jezus mówił jak być dobrym, 
Jak żyć zgodnie z Biblią. 
Mówił, że dobro przezwycięży zło. 
Pomagał słabszym, uzdrawiał chorych, 
Kiedy Ty pomożesz mu? 
 
Ref.: Amen, Amen, pomóż Jezusowi. 
Amen, Amen. 
 
2. Niewielki gest pomoże mu, 
Więc nie wahaj się. 
Pomagaj ludziom, gdy w potrzebie są. 
Nie dodawaj zmartwień rodzicom, 
Wtedy pomożesz mu! 
 
Naucz mnie żyć 
 
1. Wokół tyle zranionych ludzi, 
A ja nie wiem jak mam pomóc im. 
Czułam się taka bezradna, 
Gdy widziałam w oczach smutne łzy. 
 
Panie pomóż, Panie! 
 
Ref.: Naucz mnie żyć, 
Naucz mnie kochać, 
Naucz jak przebaczać mam (bliźniemu). 
 
2. Ludzie nie umieją kochać, 
Bo nie wiedzą, co to miłość jest. 
Idą samotnie przez życie, 
Nie potrafią dzielić życia z kimś. 
 
Panie pomóż, Panie! 
 
Ref.: Naucz mnie żyć, 
Naucz mnie kochać, 
Naucz jak przebaczać mam (bliźniemu). 
 
 
 

Nasze dary 
 
To są Panie nasze dary, 
Z naszych serc ofiarowane. 
Chociaż są takie małe 
Przyjmij je, prosimy Panie. 
 
Ref.: Panie nasz – to są nasze dary. 
Panie nasz – przyjmij je, błagamy (Cię). 
 
Dziękuję 
 
1. Nie ma lepszej miłości (miłości). 
Nie ma większej radości (radości) 
Bóg dał mi cenny prezent: 
Radość z kochania ludzi. 
 
Ref.: Dziękuje za to, że jesteś (że jesteś), 
Za to, że przynosisz radość. 
Wprowadzasz światło do życia. 
Zawsze jesteś, kiedy potrzebuję Cię. 
 
2. Ty mnie trzymasz za rękę (za rękę), 
Kiedy nie wiem gdzie iść (gdzie iść). 
Pokazujesz szlaki 
Którymi mam podążać. 
 
Dotrę do Ciebie 
 
1. Podążałam górami, dolinami, 
Aby dotrzeć do Twego domu. 
I chociaż każde staranie  
Kończyło się niepowodzeniem, 
Ja dotrę kiedyś tam! 
 
Ref.: Nie boję się, dotrę tam do Ciebie. 
Nie poddam się, Bo chcę ujrzeć Ciebie. 
Nie złamię się, no bo miłość ma 
Nieśmiertelna jest. 
 
2. Słucham Ciebie, szeptu Twojego, 
Bo chcę ujrzeć Twe oblicze 
I mieć zaszczyt spotkać się  
Z Panem jedynym, 
Zobaczyć Jego twarz. 
 
3. Ty też możesz zaufać dzisiaj Panu. 
Nie lękaj się, On Cię poprowadzi. 
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Aniołki 
 
1. Gdy się budzę rano, gdy otwieram oczy, 
Przy mnie jest po prostu, jest i już. 
Zawsze bardzo czujny, nic go nie 
zaskoczy. 
Taki jest każdy Anioł Stróż. 
 
Ref.: Choć mieszkają w niebie, 
Są w każdej potrzebie, 
Chociaż nie jest łatwa rola ta. 
Nie broją, nie psocą, ale dniem i nocą 
Strzegą nas od wszelkich pokus, zła. 
Nie broją, nie psocą, spieszą nam  
z pomocą,  
Kiedy tylko coś zagraża nam. 
Zagraża nam! 
 
2. Kiedy jestem w szkole, siedzę w swojej 
ławce, 
On siedzi tuż obok, jak mój cień. 
Jestem na ulicy, w parku na huśtawce 
Czujnym wzrokiem śledzi kroki me. 
 
Radośnie żyć 
 
1. Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg 
kocha nas. 
Dał życie nam i słońce i cały piękny świat. 
I tylu dobrych ludzi i własny nowy świat. 
Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg 
kocha nas. 
 
Ref.: Radośnie żyć na świecie, bo można 
naprzód iść. 
Być z dnia na dzień wciąż lepszy i nawet 
kochać krzyż. 
W codziennym życiu dostrzegać Bożą 
myśl. 
Radośnie żyć na świecie, bo można 
naprzód iść. 
 
2. Radośnie żyć na świecie, bo dobro 
można siać. 
Pomagać zawsze ludziom i dawać, a nie 
brać. 
Co się ma najlepszego każdemu z braci 
dać. 
Radośnie żyć na świecie, bo dobro można 
siać. 

Maleńka miłość  
 
1. Do naszych serc,  
Do wszystkich serc uśpionych. 
Dziś zabrzmiał dzwon, 
Już człowiek obudzony. 
Bo nadszedł czas 
I Dziecię się zrodziło,  
A razem z Nim  
Maleńka przyszła miłość. 
 

Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi,  
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. 
Dziś cała ziemia i niebo lśni 
Dla tej Miłości Maleńkiej 
 

2. Porzućmy zło,  
Przestańmy złem się dławic 
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić. 
Już nadszedł czas,  
Już życie się zbudziło, 
A razem z nim Maleńka przyszła Miłość 
 

Ref.: Maleńka Miłość zbawi świat 
Maleńką Miłość chronimy z lękiem. 
Dziś ziemia drży i niebo drży  
od tej Miłości Maleńkiej 
 

Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi... 
 
Wigilia 
 
1. Znowu minął rok,  
Znów za oknem pada śnieg. 
Blask choinki w domu lśni, 
Bo świąteczne idą dni. 
Kolędnicy już odwiedzają każdy dom. 
Dzwonią sanie pośród zasp, 
Bo kolędy nadszedł czas. 
 

Ref.: Wigilia, przystrojony biało stół, 
Zaprasza siądź z nami wraz gości nasz. 
Opłatek weź i z nami dziel, 
Bo dzisiaj radość gości w nas. 
 

2. Świece płoną już,  
Najjaśniejsza świeci z gwiazd. 
Do wieczerzy siądźmy wraz, 
Cicha noc otuli nas. 
 

Znowu minął rok,  
Kolędników słychać śpiew. 
Trzej królowie drogą mkną, 
Do Betlejem spieszą się. 
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Gloria, niech święta będą cały rok 
 
Ref.: Gloria, Gloria! 
Niechaj święta będą cały rok. 
 
1. W nocnej ciszy słychać głos, 
Bóg się rodzi, sieje moc. 
Wielka radość, wiele kłamstw. 
Kto ma dziś serce w świąteczny czas? 
 
2. Na przyjazny stać nas gest, 
Potrafimy dzielić się. 
Pojednania nadszedł czas. 
Niech zawsze miłość już gości w nas. 
 
Przychodzimy do stajenki 
 
1. Przychodzimy do stajenki  
Panu kolędować. 
Kto chce razem z nami śpiewać, 
Niechaj dłoń nam poda. 
 
Ref.: „Jezu” śpiewajmy, 
W nim się radujmy. 
Gloria (6x) 
 
2. Przychodzimy do stajenki  
Złożyć swoje dary. 
Niech nam z serca błogosławi, 
Pan nasz, Jezus mały. 
 
3. Przychodzimy do stajenki  
Wraz z trzema królami. 
Wciąż radośnie wykrzykując 
„Bóg – nasz Pan nad Pany”. 
 
4. Przychodzimy do stajenki  
Dać pokłon Maryji, 
I przed zacnym opiekunem 
Też czapki uchylić. 
 
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi 
 
1. Dziś w stajence mały Jezus się narodził. 
I pobożnie swoje małe rączki złożył. 
Chociaż jest maleńki błogosławił już 
Wszystkim, którzy zaśpiewają mu. 
 
 

Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, 
Niech kolęduje z nami cała ziemia. 
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, 
Niech kolęduje z nami cały świat. 
 
2. Na kolędę wieją wiatry, szumią drzewa. 
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. 
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi. 
Maleńkiemu Jezusowi dziś. 
 
3. „In excelsis Deo” wołajmy do Pana, 
A śpiewając gloria zegnijmy kolana. 
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas. 
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. 
 
Aniołowie biali 
 
1. Aniołowie, aniołowie biali 
Na coś cie tu tak u żłóbka czekali. 
Po coś cie tak skrzydełkami trzepocząc 
Płatki śniegu rozsypali czarna nocą. 
 
Ref.: Czarne noce aniołowie w naszej 
ziemi. 
Czarne gwiazdy, śnieg biały i miłość. 
I pod tymi obłokami ciemnymi  
Nasze serce ciemność się zmieniło. 
 
2. Aniołowie, aniołowie biali 
O przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 
By do Pana trafił ten zgubiony 
I ten co się oczu podnieść boi. 
 
Ref.: I ten, który w beznadziei czeka 
I ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 
By jak człowiek szedł do Boga człowieka. 
Aniołowie, aniołowie biali. 
 
Noc, dziwna noc 
 
1. Noc, dziwna noc nad światem trwa. 
I nie wie nikt, że to właśnie dziś 
Narodzi się dzieciątko, co 
Przychodzi, aby zbawić wszystkich nas. 
 
Ref.: Już z oddali brzmi, pieśń radosna gra, 
W górze gwiazda lśni,  
Ona pokaże drogę nam. 
Spośród śnieżnych zasp nowy kroczy czas. 
Jest nadziei blask,  
Magiczny ogień płonie w nas. 
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2. Noc, dziwna noc, tajemny czas, 
Gdy ziemia z niebem jednym staje się. 
Już ucichł wiatr, ocean śpi, 
Nic nie zakłóca piękna chwili tej. 
 
3. Noc, piękna noc,  gdy rodzi się król. 
Królestwem jego cala ziemia jest. 
Nie bójcie się, odrzućcie lęk. 
Od dziś do szczęścia wiedzie tysiąc dróg. 
 
Świeć gwiazdeczko, świeć 
 
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem. 
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się. 
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się. 
Nie mogę spóźnić się! 
 
Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć, 
Do Jezusa prowadź mnie. 
 
2. Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię. 
Narodził się, by uratować mnie. 
Narodził się i nie zostawił mnie. 
I nie zostawił mnie. 
 
Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć, 
Do Jezusa prowadź mnie. 
 
3. Czekają tam Józef i Maryja. 
Śpiewają nam, śpiewają gloria. 
To gloria święta historia. 
Święta historia. 
 
Ref.: Świeć gwiazdeczko mała świeć, 
Do Jezusa prowadź mnie. 
 
Mędrcy świata 
 
1. Mędrcy świata, monarchowie, 
Gdzie śpiesznie dążycie? 
Powiedzcie nam trzej królowie, 
Chcecie widzieć dziecię? 
 
Ref.: Ono w żłobie nie ma tronu, 
Ni berła nie dzierży, 
A proroctwo jego zgonu 
Już się w świecie szerzy. 
 
2. Mędrcy świata, złość okrutna  
Dziecię prześladuje. 

Wieść okropna, wieść to smutna: 
Herod spisek knuje! 
 
Ref.: Nic monarchów nie odstrasza, 
Do Betlejem spieszą. 
Gwiazda zbawcę im ogłasza, 
Nadzieją się cieszą. 
 
3. Przed Maryja stają społem,  
Niosą Panu dary, 
Przed Jezusem biją czołem, 
Składają ofiary. 
 
Ref.: Trzykroć szczęśliwi królowie, 
Któż wam nie zazdrości? 
Cóż my damy, kto nam powie, 
Pałając z miłości. 
 
4. Tak jak każą nam kapłani  
Damy dar troisty: 
Modły, pracę niosąc w dani 
I żar serca czysty. 
 
Ref.: To kadzidło, mirrę, złoto 
Niesiem, Jezu, szczerze. 
C dajemy Ci z ochotą, 
Od nas przyjm w ofierze. 
 
Lulajże Jezuniu 
 
1. Lulajże Jezuniu, moja perełko. 
Lulaj ulubione me pieścidełko. 
 
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj. 
A ty go matulu w płaczu utulaj. 
 
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki. 
Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 
 
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj. 
A ty go matulu w płaczu utulaj. 
 
3. Lulajże, przyjemna oczom 
Gwiazdeczko, 
Lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko. 
 
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj. 
A ty go matulu w płaczu utulaj. 
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4. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.  
Lulajże wdzięczniuchny świata 
Kwiateczku. 
 
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj. 
A ty go matulu w płaczu utulaj. 
 
5. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza,  
Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. 
 
Ref.: Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj. 
A ty go matulu w płaczu utulaj. 
 
Jezus Malusieńki 
 
1. Jezus malusieńki  
Leży wśród stajenki. 
Płacze z zimna, nie dała Mu  
Matula sukienki. 
 
2. Bo uboga była,  
Rąbek z głowy zdjęła,  
W który Dziecię owinąwszy, 
Siankiem Je okryła. 
 
3. Nie ma kolebeczki,  
Ani poduszeczki,  
We żłobie Mu położyła  
Siana pod główeczki.  
 
4. Dziecina się kwili,  
Matusieńka lili,  
W nóżki zimno, żłóbek twardy,  
Stajenka się chyli.  
 
Zapraszam Cię Jezu 
 
Zapraszam Cię Jezu, 
Przyjdź do serca mego dziś. 
Wypełnij je całe, 
Zamieszkaj proszę w nim. 
 
Ref.: I bądź moim Panem,  
Moim królem, 
Panem serca mego bądź!  
 
 
 
 

Kochaj Jezusa 
 
1. Kochaj Jezusa tak jak my, (x2) 
Bo On kocha nas (Na pewno?) 
Bo On kocha nas (Na pewno!) 
 
Kochaj Jezusa tak jak ja (x2) 
Bo On kocha mnie (Na pewno?) 
Bo On kocha mnie (Na pewno!) 
 
2. Kochaj Maryję tak jak my, (x2) 
Bo Ona kocha nas (Na pewno?) 
Bo Ona kocha nas (Na pewno!) 
 
Kochaj Maryję tak jak ja (x2) 
Bo Ona kocha mnie (Na pewno?) 
Bo Ona kocha mnie (Na pewno!) 
 
Bóg jest miłością 
 
1. Tak daleko nam do prawdy, choć 
wyciąga do nas dłoń. 
Nie musimy za nią płacić a i tak gardzimy 
nią. 
A może by tak każdy przestał się jej  
w końcu wstydzić, 
Podniósł wzrok do góry, stanął twarzą  
w twarz. 
Uwierz mi zobaczysz mądrość, której 
jeszcze dziś nie widzisz, 
Że to Bóg jest miłością Twą 
 
Ref.: Mój Bóg jest miłością, kocha mnie 
Prowadzi mądrością swą, 
On i tylko On. 
Mój Bóg jest miłością mą. 
 

2. Co musiało by się zdarzyć, by zrozumiał 
każdy z Was, 
Że to czego wciąż szukamy jest od dawna 
w samych nas? 
Może wystarczy po prostu Cię obudzić, 
Podnieść z ziemi wtedy sam odnajdziesz 
sens, 
Bo to najważniejsze, w tym największa 
mądrość: 
Twój Bóg jest miłością Twą! 
 
Ref.: Mój Bóg jest miłością, kocha mnie 
Prowadzi mądrością swą, 
On i tylko On. 
Mój Bóg jest miłością mą. 



 38

Mój Bóg jest wspaniały, rządzi nam, 
Miłością, mądrością, bym mógł 
Z nim być, w nim trwać, 
Wspaniały jest ten mój Bóg 
 
Mój Bóg jest miłością, kocha mnie, 
Nie straszna mi żadna z burz, 
Poprowadź mnie. 
Mój Panie Totus Tuus! 
 
Mój Bóg jest miłością, kocha mnie 
Prowadzi mądrością swą, 
On i tylko On. 
Mój Bóg jest miłością mą. 
  
Nie chcę w grzechu żyć  
 
1. Ogarnia mnie lęk,  
Bo opanował mnie grzech, 
Jestem w jego sidłach,  
Duszę się pod jego ciężarem. 
Diabeł kusi mnie,  
Lecz słuchać go nie będę, 
Bo nie chcę więcej w grzechu trwać. 
 
Ref.: Nie chcę w grzechu żyć, 
Chcę Panu służyć dziś. 
Wyrzec diabła się 
I Boga kochać chcę, 
Bo nie ważne jak daleko jest Pan, 
Z nim będę zawsze (na zawsze). 
 
Jesteś życiem mym 
 
1. Jesteś życiem mym, więc każdy krok 
Robię w Tobie Jezu,  
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
Jesteś drogą mą, więc każdy ruch 
Robię w Tobie Jezu,  
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
 
Ref.: Fale Twojej łaski Panie, 
Gdzie nie spojrzę tam 
Wciąż widzę Cię. 
Twoja miłość mnie uwiodła 
Jezu jakże to 
Możliwe jest? 
 
Na, na, na, na, na, na, na (x4) 
 

Jak łania 
 
Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
Moja dusza pragnie Cię. 
Tyko ty jesteś moim pragnieniem, 
Zawsze chcę uwielbiać Cię. 
 
Tylko Ty jesteś mocą mą. 
Twoja wola wolą mą. 
Tyko ty jesteś moim pragnieniem, 
Zawsze chcę uwielbiać Cię. 
 
Dziękuję Ci Panie 
 
1. Ty byłeś przy mnie, 
Gdy było bardzo źle. 
Tuliłeś mocno, 
By nie zabrakło Cię. 
Wypełniłeś pustkę w moim sercu. 
Nadałeś życiu nowy smak. 
 
Ref.: Panie, dziękuję Ci, że jesteś. 
Panie, przepraszam Cię za wszystko. 
Panie, Panie, dziękuję Ci! 
 
2. I choćby wszyscy  
Opuścili mnie, 
Ty będziesz przy mnie 
I nie zostawisz, nie! 
A kiedy zbłądzę nie opuścisz mnie, 
Bym mogła wiecznie być przy Tobie. 
 
Panie mój umocnij mnie 
 
1. Panie mój ja kocham Cię, 
Tak jak wolność kocha ptak. 
Panie mój ja kocham Cię, 
Tak jak słońce kocha kwiat. 
 
Ref.: Panie mój umocnij mnie, 
Bym w miłości Twojej trwał. 
 
2. Panie mój ja kocham Cię, 
Tak jak sowa kocha noc. 
Panie mój ja kocham Cię, 
Jak swobodę kocha łoś. 
 
3. Panie mój ja kocham Cię, 
Tak jak pingwin kocha śnieg. 
Panie mój ja kocham Cię, 
Tak jak mama kocha mnie. 



 39

Nie pamiętaj 
 
1. Czujesz się zraniony, 
Czujesz się osamotniony, 
Jezus czuł to samo, 
Kiedy Go ukrzyżowano. 
I ty tak jak On 
Wybaczaj ludziom, którzy czynią zło. 
 
Ref.: Nie pamiętaj, że było źle. 
Nie pamiętaj, że skrzywdzono Cię. 
Złe wspomnienia odrzuć w ciemny kąt 
I zacznij żyć od nowa. 
 
2. Życie nie jest trudne, 
Gdy nauczysz się wybaczać. 
Uwierz w swoją moc, 
Możesz nią zdziałać cuda. 
Nie poddawaj się, 
Bo wszystko może nagle zmienić się. 
 
Ref.: Nie pamiętaj, że było źle. 
Nie pamiętaj, że skrzywdzono Cię. 
Złe wspomnienia odrzuć w ciemny kąt 
I zacznij żyć od nowa. 
 
Jezu, zawdzięczam Ci wolność 
 
1. Ból i cierpienie malowało się, 
Gdy Jezus umierał na krzyżu. 
Matka Jezusa pod krzyżem stała, 
Po jej policzkach spływały łzy. 
 
Ref.: Tobie Jezu zawdzięczam moją 
wolność, 
To Ty wyswobodziłeś mnie. 
Dzięki Tobie wiem, co to jest radość 
I czym smutek jest. 
 
2. Upokorzenie i rany Twoje 
Symbolizują jak wielka jest moc. 
Bóg tak nas ukochał, że zesłał syna, 
Aby przez śmierć swą wybawił nas. 
 
Syn marnotrawny 
 
1. Pustą, samotną drogą 
Z sercem ciężkim od win 
I ze spuszczoną głową 
Szedł marnotrawny syn. 

Ref.: Wróć, synu wróć z daleka, 
Wróć, synu wróć Ojciec czeka. 
 
2. I wychodzi na drogę  
I wygląda stęskniony. 
Czy nie wracasz do domu? 
Tyle razy odchodzisz 
I powracasz skruszony, 
A On zawsze dla Ciebie 
Ma otwarte ramiona. 
 
3. Roztrwoniłeś swą miłość, 
Z pustym sercem powracasz, 
A On Tobie przebacza. 
I wychodzi naprzeciw 
Serce Ojca zbolałe. 
Wreszcie synu wróciłeś, 
Tak czekałem, czekałem. 
 
Ref.: Wróć, synu wróć z daleka, 
Wróć, synu wróć Ojciec czeka. 
Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj, 
Jak długo jeszcze każesz czekać? 
 
Mój Mistrzu 
 
1. On szedł w spiekocie dnia 
I szarym pyle dróg, 
A idąc uczył kochać i przebaczać. 
On z celnikami jadł, 
On nie znał kto to wróg, 
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. 
 
Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, 
Którą przebyć muszę tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, 
Których kochać trzeba tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 
Wziąć w ramiona tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 
 
2. On przyjął wdowi grosz 
I Magdaleny łzy, 
Bo wiedział, co to kochać  i przebaczać. 
I późną nocą On 
Do Nikodema rzekł, 
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. 
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Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, 
Którą przebyć muszę tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, 
Których kochać trzeba tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 
Wziąć w ramiona tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 
 
3. Idziemy w skwarze dnia 
I szarym pyle dróg 
A On nas uczy kochać i przebaczać. 
I z celnikami siąść, 
Zapomnieć kto to wróg, 
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą. 
 
Ref.: Mój Mistrzu, przede mną droga, 
Którą przebyć muszę tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, 
Których kochać trzeba tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 
Wziąć w ramiona tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 
 
Ta krew 
 
Ta krew z grzechu obmywa nas, 
Ta krew czyni nas bielszy od śniegu, 
Ta krew z grzechu obmywa nas, 
To jest baranka święta krew. 
 
Jego krew, święta krew. 
 
Pan Bóg zesłał syna 
 
Pan Bo zesłał swego syna, 
By wybawił z grzechu nas. 
On na krzyżu zginął za mnie, 
Za to wdzięczna jestem mu. 
 
Ref.: Dzięki Ci mój Panie, 
Za to, że oddałeś że oddałeś życie za mnie. 
Przy Tobie nie umrę 
Lecz żyć wiecznie będę. 
 
 
 
 
 

Nie zdejmę krzyża 
 
1. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany, 
Za żadne skarby świata, 
Bo na nim Jezus ukochany 
Grzeszników z niebem bratał. 
 
Ref.: Nie zdejmę krzyża z mego serca, 
Choćby mi umrzeć trzeba 
Choćby mi groził kat morderca, 
Bo krzyż to klucz do nieba. 
 
2. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, 
Nie wyrwę go z sumienia. 
Bo krzyż szatana pęta kruszy, 
Bo krzyż to znak zbawienia. 
 
Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce 
Jezusa, krzyż i ranę, 
Która otwiera jego serce 
W obronie krzyża stanę. 
 
Jezu ufam Tobie 
 
1. Kiedy twoje serce grzechem zbrukane 
jest, 
Kiedy kryje tylko lęk. 
Pomyśl, Bóg jedynie może wyzwolić Cię, 
Więc nadzieją śpiew ten wznieś. 
 
Ref.: Jezu ufam, ufam Tobie, 
Grzech mój zmywa Twoja krew. 
Jezu ufam, ufam Tobie, 
Ty do serca przytul mnie. 
 
2. Popatrz jak z otwartej piersi wypływa 
wciąż 
Miłość, która zbawia świat. 
Swe promienie łaski zlewa na wszystkich 
nas. 
Powstań i ku niemu dąż. 
 
3. Czyżbyś jeszcze mógł nie wierzyć 
hojności tej, 
Kiedy w boku rana tkwi.  
Miłosierdzie w piekle z granic odsłania się. 
Zanuć przeto szczęścia pieśń. 
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Spójrz tam w górze 
 
1. Spójrz tam w górze w oddaleniu 
Jakaś postać chyli się. 
W tak żałobnym rozmodleniu 
Klęczy Jezus, Boży Syn. 
 
Ref.: Cichutko śpi Getsemani sad, 
Lecz ciszę przerywa raz po raz. 
Westchnienie i ból, bo straszny ten bój 
Przeżywa Jezus mój. 
 
2. Jakże ciężką walkę stoczył, 
Wolę Ojca przyjął sam. 
Tam na wzgórzu na Golgocie 
On wykonał Boży plan. 
 
Ref.: Cichutko zaprasza Ciebie Bóg 
Popatrz jak cierpiał tam wśród wzgórz. 
On zbawić Cię chce, miłością się zwie. 
Pan Jezus kocha Cię! 
 
Nigdy nie zostawisz mnie 
 
Dzięki Ci! 
 
1. Że jesteś ze mną znów,  
Gdy potrzebuję Cię. 
Za każdy nowy dzień,  
Kiedy budzę się. (Dzięki Ci!) 
 
Gdy w nocy modlę się,  
Cierpliwie słuchasz mnie, 
I gdy już mocno śpię,  
Ty do siebie tulisz mnie 
 
Ref.: Nigdy nie zostawisz mnie, 
Nigdy nie opuścisz mnie (2x) 
 
Ty mnie wybrałeś! (Dzięki Ci!) 
Ty zmartwychwstałeś! (Dzięki Ci!) 
Ty obiecałeś mi, że będę wiecznie żyć! 
 
Dzięki Ci!! 
 
2. Za wszystkie dobre dni,  
A w smutkach jesteś Ty. 
Pocieszasz zawsze mnie  
I wybaczasz błędy mi (Dzięki Ci!) 
 

Za rękę prowadź mnie  
Do serca serce weź 
I aż po życia kres  
Chcę mieć zawsze pewność że: 
 
Ref.: Nigdy nie zostawisz mnie, 
Nigdy nie opuścisz mnie (2x) 
 
Ty mnie wybrałeś! (Dzięki Ci!) 
Ty zmartwychwstałeś! (Dzięki Ci!) 
Ty obiecałeś mi, że będę wiecznie żyć! 
 
Bóg kocha mnie 
 
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem. 
Raduje się każdym moim gestem. 
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. (Uuu) 
 
Zwycięzca śmierci 
 
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana. 
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. 
Naród niewierny trwoży się przestrasza 
Na znak Jonasza. Alleluja! O! 
Alleluja! Alleluja! O! Alleluja! 
  
2. Ziemia się trzęsie straż się grobu miesza. 
Anioł zstępuje niewiasty pociesza. 
Patrzcie jak mówi grób ten pusty został! 
Pan zmartwychpowstał! Alleluja! O! 
Alleluja! Alleluja! O! Alleluja! 
 
3. Przez Twe chwalebne Chryste 
zmartwychwstanie, 
Daj w łasce twojej wszystkim nam 
wytrwanie. 
I w Twojej chwale z Tobą tam będziemy, 
Zmartwychwstaniemy! Alleluja! O! 
Alleluja! Alleluja! O! Alleluja! 
 
Pan Jezus zmartwychwstał 
 
1. O Alleluja, Pan Jezus żyje, 
Przezwyciężył to, co niemożliwe. 
 
Ref.: Pan Jezus zmartwychwstał,  
Przezwyciężył śmierć, 
Uwolnił nas ludzi 
Z grzechu. 
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Jezu, Twe Imię jak miód 
 
Jezus, Jezus, święty namaszczony Pan, 
Jezus. 
Jezus, Jezus, święty wywyższony Pan, 
Jezus. 
 
Ref.: 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).  
 
Do ołtarza dziś zbliżam się Jezu 
 
1. Do ołtarza dziś zbliżam się Jezu 
I na klęczkach hołd gorący daje. 
Przyjm w ofierze me serce niewinne 
Niech bez reszty twoim dzieckiem się 
stanę. 
 
Po raz pierwszy spożywam mój Panie 
Twoje ciało i krew Twą najświętszą. 
Spraw o Jezu bym Cię kochał miłością 
Co dzień większą i coraz gorętszą. 
 
Ref.: Dziś radują się łąki  
I śpiewają skowronki 
Cały świat cieszy się umajony. 
Przez Twą ucztę baranka, 
Przez dar Twojego chleba  
Przybliżyłeś mi Panie nieba. 
 
2. I z Tobą na ustach i w sercu 
Przemierzam po ścieżkach tej ziemi. 
Weź siły te i moje serce 
I to gorące pragnienie. 
 
Serduszko me bije tak mocno 
I całej rodziny dziś święto, 
Boś Jezu mój dobry pozwolił, 
Bym przyjął komunię świętą. 
 
Listek 
 
1. Ja mogę istnieć, ja mogę istnieć 
Jak kruchy liść niesiony w dal. 
Być małą łódką miotaną wichrem, 
Łupinką wśród ogromnych fal. 
Lecz mogę także być wielkim drzewem, 
Którego pnia nie wyrwie nikt, 
Dlatego Panie chcę iść do Ciebie,  
Zdobywać z Tobą każdy szczyt. 

Ref.: Dziś spotykam Jezusa pierwszy raz, 
Z jego życiem się łączy życie moje. 
Dla mej duszy radosny nadszedł czas, 
Jego ciałem głód serca zaspokoję. 
Miną lata przepłynie wiele dni. 
Będę żyć obietnicą tego ranka. 
A ten krzyż przypominać będzie mi, 
Jak spotkałam Jezusa pierwszy raz. 
 
2. Spotykać będziesz na swojej drodze,  
Jak dobro zmaga się ze złem. 
Sam musisz wybrać, czy pójdziesz z 
Bogiem, 
Czy świat Twój będzie tylko snem. 
Więc idź rozważnie z codziennym 
chlebem, 
Sumienia zgodnie zawsze trwaj. 
By niebo było też twoim niebem 
Modlitwę cichą Panu daj. 
 
Ref.: Dziś spotykam Jezusa pierwszy raz, 
Z jego życiem się łączy życie moje. 
Dla mej duszy radosny nadszedł czas, 
Jego ciałem głód serca zaspokoję. 
Miną lata przepłynie wiele dni. 
Będę żyć obietnicą tego ranka. 
A ten krzyż przypominać będzie mi, 
Jak spotkałam Jezusa pierwszy raz. 
 
Uroczysty dzień 
 
1. Tak czekałam na te chwile 
By usłyszeć głos Twój Panie 
W sercu mam radości tyle 
Miłość Twa przeze mnie tchnie 
 
Oto nastał dzień wspaniały 
Pełen światła i radości. 
Stoję z dłońmi złożonymi 
Ciebie tylko prosić chcę. 
 
Ref.: Uroczysty dzień Komunii  
Jest największą mą radością. 
Jezus żywy w moim sercu 
Dziś objawił miłość Swą. 
 
2. Proszę Jezu mój kochany 
Otwórz serce me na wieki. 
Ja Twe czyste serce kocham. 
Nie opuszczę Ciebie nie. 
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Tak czekałam pięknej chwili 
Której nigdy nie zapomnę. 
Serce czyste po Komunii 
Która w moim sercu jest.  
 
Śpiewajmy mu! 
 
1. Jego miłość przetrwa wiecznie 
On dobry jest, On Panem mym. 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś swój głos. 
 
Ref.: Śpiewajmy mu,  
Dziękujmy mu 
Za jego zmartwychwstanie (Alleluja)! 
 
2. Jego miłość przetrwa wiecznie 
Za życie, które daje nam. 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś swój głos. 
 
3. Jego miłość przetrwa wiecznie 
Opieką swą obdarza nas. 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś swój głos. 
 
Nie gromadźcie 
 
1. Bóg zamieszkał tu na ziemi, 
Wśród zwierząt, ptaków zieleni. 
Jego wielbi chrząszcz, biedronka, 
Co się kąpie w blasku słońca. 
 
Ref.: Nie gromadźcie skarbów tutaj 
Lecz zacznijcie Boga szukać. 
On nakarmi, on napoi, 
Jak obiecał w słowie swoim. 
 
2. Jego wielbi motyl pszczoła 
Oraz to, co je jest dookoła. 
Jego wielbi mały ptaszek, 
Góry i nadmorski piasek. 
 
3. Piękne niebo w noc gwiaździstą 
Oraz strumyk z wodą czystą. 
Wonne kwiaty na polanie 
I słonko, co zerka na nie. 
 
4. To dla niego mruczy misio 
I zamiauczy kotek dzisiaj. 
To dla Niego pies zaszczeka, 
Myszka, co w dziurę ucieka. 

5. Czyniąc dobrze najmniejszemu, 
Służysz Bogu najwyższemu. 
Gdy ocierasz łzę biedaka.  
Widzisz w bliźnim swego brata. 
 
Naucz mnie żyć 
 
1. Cały świat jest pełny Twej miłości 
I dobroci pełny każdy dzień. 
Każda chwila jest pełna radości, 
Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł. 
 
Ref.: Naucz mnie żyć Twoim życiem Panie 
Naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. 
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, 
Bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty. 
 
2. Twej miłości nie zamkną puste słowa, 
Bo bez czynów martwe, próżne są. 
Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła, 
Żaden umysł nie ogarnie jej. 
 
3. Nie odbierze nam nikt już Twej miłości, 
Gdy jej Ducha tchnąć zechciałeś w nas. 
Uweselasz dni naszej młodości, 
Drogowskazem jesteś w każdy czas. 
 
Dzień ten mam 
 
1. Dzień ten mam, bym dla Ciebie Panie 
żył 
Abym kochał światłem był, 
Chcę go dać Tobie nim zapadnie noc, 
Tak jak rzeźbiarz rzeźbę swą. 
 
2. Chciałbym Ci z takich wielu dobrych 
dni 
Dom zbudować, byś w nim był. 
Żebym mógł z Ciebie czerpać z Tobą żyć, 
Bo wciąż mi brakuje sił. 
 
3. Weź go tak, jakby niebu było brak 
Do wieczności tego dnia. 
I daj znać, że na nowy czekasz dar, 
Z nowych chwil utkany dzień. 
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Kiedyś wino i chleb 
 
Ref.: Kiedyś wino i chleb, 
Teraz ciało i krew. 
Możesz wierzyć lub nie 
To naprawdę dzieje się. 
 
1. Ciągle czekasz na cud. 
Niespokojny twój duch. 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się. 
 
2. Wypatrujesz co dnia, 
Czekasz na jakiś znak. 
A ja przypomnę, że 
W ciszy i przy blasku świec 
Cud największy dzieje się. 
 
Niechaj zstąpi Duch Twój 
 
Niechaj zstąpi Duch Twój 
I odnowi ziemię, 
Życiodajny spłynie deszcz 
Na spragnione serce. 
Obmyj mnie i oczyść mnie, 
Uwielbienia niech popłynie pieśń. 
 
Ref.: Chwała Jezusowi, który za mnie 
życie dał. 
Chwała temu, który pierwszy umiłował 
mnie. 
Jezus, tylko Jezus Panem jest.  
 
Bez końca me usta 
 
Bez końca me usta niech wielbią Cię, 
Na wieki chcę sławić imię Twe 
Mój Jezu (3x) 
 
Ref.: Z aniołami trwam  
Przed obliczem Twym. 
Tobie chwała, cześć, 
Niech będzie wywyższony król! 
 
 
 
 
 

Chciałbym biec 
 
Ref.: Chciałbym biec, ciągle biec,  
Chociaż już nie starcza sił. 
Bo Bóg wciąż czeka, raj obiecując mi. 
Chciałbym iść, ciągle iść, 
Czasem dość wędrówki mam, 
Lecz Bóg wciąż czeka, 
Więc chodź ze mną tam. 
 
1. Muszę znaleźć drogę, 
Jak dojść do nieba bram. 
Pan mi w tym pomoże,  
Bo przecież wiem nie jestem sam. 
Pragnę biec do nieba,  
Tam moje miejsce jest. 
Chcę zaśpiewać Bogu chwały pieśń. 
 
2. Różnie w życiu bywa,  
Raz dobrze a raz źle. 
Czasem ktoś zapyta,  
Czy dobrze bracie czujesz się. 
A ja chcę do nieba, 
Tam moje miejsce jest. 
Chcę zaśpiewać Bogu moją pieśń. 
 
3. Wezmę z sobą gitarę,  
Bo przyda mi się tam. 
I zaśpiewam Bogu, 
Gdy będę już u nieba bram. 
Podziękuję Tobie, 
Że życie dałeś mi. 
I zaśpiewam Panu chwały hymn. 
 
Duchu święty przyjdź 
 
1. Duchu święty przyjdź. (4x) 
 
Ref.: Niech wiara zagości,  
Nadzieja zagości, 
Niech miłość zagości w nas. 
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Złożyłem w Panu 
 
Ref.: Złożyłem w Panu całą nadzieję / x2 
On schylił się nade mną  
I wysłuchał wołania mego. 
 
Wydobył mnie z dołu zagłady, 
Wydobył mnie z kałuży błota. 
On stopy me postawił na skale 
I umocnił moje kroki. 
 
Każdy wschód słońca 
 
1. My, którzy wszystko liczymy  
Ciebie mamy za darmo. 
Dajesz nam Siebie w całości. 
Jesteś taki rozrzutny. 
 
Ref. Każdy wschód Ciebie zapowiada 
Nie pozwól nam przespać poranka. 
Nie pozwól nam!  
 
Aaaaaa 
 
Każdy wschód Ciebie zapowiada 
Nie pozwól nam przespać poranka. 
Każdy wschód Ciebie zapowiada 
Nie pozwól nam. Nie pozwól nam!  
 
2. Mało, że do mnie 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 
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. 
 

Bo góry mogą ustąpić 
 
Bo góry mogą ustąpić  
Bo góry mogą ustąpić  
I pagórki się zachwiać /x2 
Ale miłość moja, miłość moja. 
Nigdy nie odstąpi od Ciebie,  mówi Pan! 
 
Zaufaj tylko Mu  
 
1. Kiedy czujesz pustkę. 
Czegoś ci brakuje 
Kiedy mgłą zasnute życia dni. 
Myślisz tak nie można. 
W sobie buntujesz się. 
Nic naprawdę nie wychodzi ci. 
 
Tak nie musi być 
Możesz zmienić to 
Możesz piękniej żyć. 
Jeśli poznasz Go. 
 
Ref. Zaufaj tylko Mu  
On Cię poprowadzi. 
Wyrówna ścieżki twe. 
Bronił będzie cię. 
Usunie z drogi zło. 
On cię przecież zbawił. 
Niebo otworzy ci. 
Byś z nim cieszył się.  
 
2. Gdy nadziei płomień. 
Tli się coraz słabiej 
Z oczu coraz częściej płyną łzy.  
Wokół obcy ludzie  
Świat dokoła kłamie 
Nie dasz rady, braknie Tobie sił.  
 
Tak nie musi być 
Możesz zmienić to 
Możesz piękniej żyć. 
Jeśli poznasz Go. 
 
Choć jestem 
 
Choć jestem mały jak palec, 
Choć jestem mały jak mrówka, 
Ale proszę Cię Panie, 
Wejdź do mego serduszka. 
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Raz, dwa, trzy  
 
1. Idziemy razem trzymamy się za ręce 
Codziennie głębiej poznaję Boży szlak 
A kiedy zakwita w sercach ludzi 
Jakże cudowny jest wtedy ten świat.  
 
Ref. Raz, dwa, trzy cały świat 
Niech cały świat śpiewa z nami 
Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit. 
Ja i ty Boga chwal.  
Dziękuj za życie za wszystko. 
Ile masz w piersi tchu. 
Śpiewaj dziś z nami, dziękując Mu.  
 
2. Idziemy razem trzymamy się za ręce 
jak wielu ludzi codziennie mija nas. 
Nie widzą innych zaślepieni w sobie. 
Spójrzcie na bliźnich już najwyższy czas.  
 
Ziemia 
 
1. Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją  
ani bajką  
Wolność, którą mam w Tobie jest 
prawdziwa.  
Wszystkie góry na drodze muszą,  muszą 
ustąpić, 
Bo wiara góry przenosi a ja wierzę Tobie. 
 
Ref Będę tańczył przed Twoim tronem  
I oddam Tobie chwałę i nic już nie 
zamknie mi ust. 
Żaden mur i żadna ściana największa 
nawet tama. 
Już nie, nie zatrzyma mnie już. 
 
2.Większy, większy jest we mnie Ten 
Który mnie umacnia. 
Żaden Goliat nie może z Nim równać się.  
 
Świat byłby  
 
1. Świat były taki ubogi,  
Gdybyśmy się nie spotkali.  
Bo nasza miłość ubogaca świat. 
Ty kochasz mnie, a Ciebie ja. 
A Ciebie ja! 
 

Panu chwała i cześć 
 
Ref. Panu chwała i cześć 
Głosimy chwałę i cześć. 
Panu chwała i cześć. 
Potężnym Bogiem jest.  
 
1. Ty co mieszkasz na wyspach 
Ty co morza przemierzasz. 
I ty mieszkańcu miasta 
Wznieś swój głos i zaśpiewaj. 
 
2. Śpiewaj Panu pieśń nową   
Ogłoś chwałę po krańcach ziemi. 
Niech każdy naród wyzna Jego cześć  
Tak, aby każdy usłyszał. 
 
Gdy na morzu 
 
Gdy na morzu wielka burza, 
Jezus ze mną w łodzi jest. 
Mocną ręką trzyma mnie, 
Łódka nie kołysze się. 
Gdy na morzu wielka burza, 
Jezus ze mną w łodzi jest. 
 
Bóg tak umiłował świat 
 
Bóg tak umiłował świat, 
Że syna swego jednorodzonego dał. 
Aby każdy kto w niego wierzy  
Nie zginie, ale życie wieczne będzie miał. 
 
Ref.: O Jezus, Jezus, Jezus (x2) 
 
Panie proszę spraw 
 
Panie proszę spraw, 
Aby życie mi nie było obojętne. 
Abym zawsze kochał to co piękne, 
Błogosławił ciepły ślad na czyjejś ręce. 
 
Memu Bogu 
 
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę 
pieśń, 
Teraz zawsze na wieki Amen. 
 
Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja! Amen! 
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Spotkałem dziś Jezusa 
 
Spotkałem dziś Jezusa  
I on powiedział mi (że co?). 
Że jest mym przyjacielem  
Do końca moich dni. 
 
Ref.: Dlatego chcę wielbić Cię, 
Dlatego mówię kocham Cię, 
Dlatego szukam Cię co dzień. 
 
Jak mi dobrze 
 
1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie (x2) 
 
Ref.: Trzymaj mnie, mocno dziś, 
Zawsze chcę przy Tobie być. 
Trzymaj mnie, mocno dziś, 
Zawsze chcę przy Tobie być. 
Panie (x8) mój. 
 
2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie (x2) 
 
3. Boża radość wypełnia mnie, Panie (x2) 
 
4. Boży pokój wypełnia mnie, Panie (x2) 
 
Imię Pana chwalimy wciąż 
 
Imię Pana chwalimy wciąż (x3) 
Najwyższy on (Alleluja). 
 
Ref.: Bo imię Jezus jest mocną twierdzą, 
Z radością biegniemy, by chwalić Go. 
 
Panie pragnę kochać Cię 
 
Panie pragnę kochać Cię (x2) 
Coraz bardziej z dnia na dzień (x2) 
Jesteś wspaniałością mą (x2) 
Panie pragnę kochać Cię (x2) 
 
Ref.: Wszystko daję Jezusowi, 
Jego łaską pragnę żyć. 
Czy ktoś może zgłębić miłość, 
Którą Bóg daruje mi? 
Jak cudowna jest ta chwila, 
Gdy przebywać mogę z nim 
Widzieć piękno jego chwały i kochać Go. 

Mój Jezu 
 
Mój Jezu, mój Zbawco, 
Któż jest tak wielki jak ty? 
Przez wszystkie dni wysławiać chcę 
Wspaniałe dzieła Twoich rąk. 
Mój Panie, Obrońco 
Źródło mych natchnień i sił. 
Niech cały świat, wszystko co jest 
Zawsze wielbi imię Twe. 
 
Ref.: Krzycz na cześć Pana, 
Rozraduj się w nim, 
Ogłaszaj wszędzie, że on Królem jest. 
Góry ustąpią na dziwię jego słów, 
Gdy przemówi władca ziemi. 
Patrzę z podziwem na dzieła twych rąk. 
Zawsze chcę kochać i przy Tobie być. 
Co może równać się z tym co u Ciebie (x3) 
Mam? 
 
Jezus Królem naszym jest 
 
Jezus Królem naszym jest, 
Jezu nasz umiłowany. 
 
Ref.: O wstań, o wstań święty Boże nasz. 
O wstań, o wstań i zajaśniej nad nami dziś. 
 
Chcę przestąpić 
 
Chcę przestąpić jego próg 
Z dziękczynieniem w sercu swym. 
I w przedsionki Pana wejść 
Chwaląc Go. 
Bo kolejny nadszedł dzień, 
Który dał nam Pan. 
Chcę śpiewać mu Bo Pan radością mą. 
 
Ref.: Pan radością mą (x2) 
Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą. 
 
Idzie Jezus 
 
Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po 
wodzie. Podnosi mnie i pomaga mi wstać. 
Idzie Jezus, On jest Panem tych 
spienionych fal.  
Idzie Jezus, On kocha mnie. 
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Wierzę, że droga 
 
1. Wierzę, że droga, którą idę 
Jest Panie jedną z Twoich dróg. 
Zamykam oczy, żeby widzieć, 
Otwieram serce na Twój cud. 
 
2. Do Ciebie wołam w trudną chwilę, 
Ufam Ci, kiedy ziemia drży. 
Za to, że zawsze jesteś przy mnie 
Chcę podziękować Panie Ci. 
 
Nie oddam Cię 
 
1. Uwielbiam Cię Jezu, 
Twa chwała niech na ustach mych 
wiecznie trwa. 
Uwielbiam Cię Jezu, 
Twa miłość niechaj w sercu mym  
zawsze trwa. 
 
Ja pragnę Cię widzieć, 
W twej obecności szukać chcę cały czas. 
Ja pragnę Cię słyszeć, 
Jak mówisz o mnie z dnia na dzień kocham 
Cię. 
 
Ref.: Jezu uwielbiam Cię! 
Jezu wywyższam Cię! 
Nie oddam Cię za nic na świecie! O nie! 
 
2. Ja tylko Ciebie Jezu mam. 
Z Tobą nie będę nigdy sam. 
Ja całą chwałę Tobie dam. 
 
W twoje ręce 
 
 Ref.: W Twoje ręce, o Matko (ooo) 
Składamy dar naszego zawierzenia Panu. 
 
1. Ty jesteś zawsze wierna. (aaa) 
Ucz nas ufać do końca, 
Temu, który nam pierwszy zaufał, 
Wstawia się za nami u syna. 
 
 
 
 
 

W kropelce słonej z morza 
 
1. W kropelce słonej z morza 
I w żółtym ziarnku piasku, 
W złocistym kłosie zboża, 
O zmroku i o brzasku. 
 
W postaci wina, chleba 
I w Ewangelii słowa, 
W najmniejszym listku drzewa, 
W głębinach i parowach. 
 
Ref.: Wszędzie jest mój Pan. 
Opieką mnie otula. 
Wszędzie jest mój Pan. 
Więc chwalę Boga, króla. 
 
2. W najdalszym krańcu świata 
I na najwyższym szczycie, 
Przez zimę i przez lata, 
Przez całe moje życie. 
 
Nie lękajcie się 
 
Ref.: Nie lękajcie się, nie lękajcie się 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi. 
 
1. Twoja droga Panie mój wzywa  
i zaprasza 
Choć za oknem ciemno jest, słyszę Twe 
wołanie, 
Więc wychodzę z domu i spotykam braci. 
Wyruszamy Twoją drogą, nikt już nie jest 
sam. 
 
2. Słońce, które wzejdzie tu zbawcę 
zapowiada. 
My idziemy pewni już patrząc w oczy 
Pana. 
On jest naszą drogą, On jest naszą prawdą, 
On jest naszym życiem - miłujący Bóg. 
 
3. Chociaż droga trudna jest, serce Cię 
prowadzi. 
Chrystus zajaśnieje nam, we wschodzącym 
słońcu. 
Weźmie nas za ręką, porwie Cię do domu, 
Tam gdzie czeka na nas Ojciec – miłujący 
Bóg. 
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Idę przed siebie 
 
1. Idę przed siebie, cieszę życiem, 
Cieszę się tym, co mam, 
Chcę Cię wysławiać królowo moja, 
Matko jedyna ma. 
Kocham Cię, o tym wiesz, 
Ze mną bądź, proszę Cię, 
Proszę Cię, wołam Cię. 
Królowo moja, królowo moja. 
 
Ref.: Cieszę się kiedy jesteś ze mną, 
Kiedy wiem, że nie jestem sam, 
Maryjo, O Matko moja. 
Matko wskaż mi do nieba drogę, 
Drogę prostą, śladami Boga. 
Maryjo, O Matko moja. 
 
2. Jak Ci dziękować (na, na, na, na, na) 
Serce me pełne jest Twojej chwały. 
Więc składam Ci serce me, 
Modlitwy me, o Maryjo! 
 
Jest na świecie miłość 
 
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,   
(Matka z radością poda dłoń) 
Gdy powiesz: „Mario, w Tobie ufność 
mam.” (w Tobie ma nadzieja) 
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". 
 
 
 
 
 

Wędrówka do Maryi  
 
Ref: Alleluja śpiewaj z całych sił 
Alleluja, żebyś mocnym był 
Alleluja woła każdy z nas 
Allelu, Alleluja, Alleluja. 
  
1. Gdy pielgrzymki przyjdzie czas, 
Każdy plecak weźmie z nas. 
I nieważne czy pogoda,  
Czy też pada deszcz, 
Wyruszamy na szlak nasz 
I ze śpiewem każdy z nas 
Będzie iść przed siebie do Maryi bram. 
  
2. Chociaż drogę ciężką masz, 
No i plecak gnie ci kark, 
Nos do góry bracie, coraz bliżej kres 
wędrówki tej. 
Anioł  Stróż pomoże ci, 
ruszaj żwawo raz, dwa, trzy 
I maszeruj bracie do Maryi bram. 
  
3. Gdy wieczorny dźwięczy ton 
Modlitewny zróbmy krąg. 
A modlitwa do Maryi Matki niech połączy 
nas. 
A gdy już zapadnie noc, 
Sen niech wskrzesi siły nam. 
Rano znowu bracie do Maryi bram. 
  
4. Dziękujemy Matko Ci, 
Że nam dajesz tyle sił 
By na szlaku wciąż tak nieustannie trwać. 
Nic, że plecak ciężki jest, 
Nic, że skwar i nic, że deszcz. 
Idźmy dalej bracie do Maryi bram. 
 
Miłość Bożą w sercu swym mam  
 
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam, 
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. 
W Tobie widzę też, wspaniałość króla 
chwał, 
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj 
mam. 
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Dzięki Ci, Maryjo 
 
Dzięki Ci Maryjo, Maryjo dzięki Ci.(2x) 
 
1. Za błękitu nieba toń,  
Za pomocną Twoją dłoń, 
Maryjo, dzięki Ci. 
Za nadziei Syna twarz,  
Że matczyną miłość masz, 
Maryjo, dzięki Ci. 
 
Ref.: Maryjo - Tyś wiarą, nadzieją, 
miłością, 
Maryjo - bądź Matką, Królową, bliskością, 
Maryjo! 
 
Dzięki Ci Maryjo, Maryjo dzięki Ci.(2x) 
 
2. Za radości życia me,  
Za pociechy słowa Twe, 
Maryjo, dzięki Ci. 
Za troskliwą przy nas straż, 
Że obfite łaski dasz, 
Maryjo, dzięki Ci. 
 
3. Za ufności wielkiej znak,  
Za służebne Twoje "Tak", 
Maryjo, dzięki Ci. 
Za łaskawość, w której trwasz,  
Że potrzeby nasze znasz, 
Maryjo, dzięki Ci. 
 
Dziś dzieci Twe 
 
1. Dziś dzieci Twe, o Boże nasz, 
Przynoszą serca swe. 
I proszą Cię, o Boże nasz, 
Byś błogosławił je. 
 
Ref.: Niech wszystkie dzieci uśmiechają 
się, 
Cieszą się, weselą się 
Bo wszystkie dzieci Boże przecież znasz. 
Kochasz je, boś Ojciec nasz (2x) 
 
2. My chcemy Cię, o Boże nasz, 
Mieć w domu w szkole też. 
I chcemy Cię, o Boże nasz, 
Zaprosić, o tym wiesz. 
 

W ciele Chrystusa 
 
W ciele Chrystusa tworzymy jedno, 
Chociaż tak wielu nas jest. (2x) 
 
Ref.: Jeden duch, jedna wiara, 
Jedna nadzieja w nas jest. 
Jeden duch, jedna wiara, 
Jeden Bóg i Ojciec nasz. 
 
Dzielmy się miłością 
 
1. Świat się toczy, 
Coraz prędzej. 
Tyle marzeń codziennie bez powrotnie 
ginie gdzieś. 
Twoje oczy. 
Twoje ręce. 
W biegu zdarzeń przypominają nam, co 
ważne jest. 
 
Ref.: Cieszmy się wolnością, 
Dzielmy się miłością, 
Życie jest radością, 
Dzielmy się, dzielmy się miłością! 
Cieszmy się wolnością, 
Dzielmy się miłością, 
Życie jest radością, 
Dzielmy się, dzielmy się miłością! 
 
2. Świat się toczy, ten dziwny świat się 
toczy, 
Coraz prędzej, naprawdę coraz prędzej, 
Tyle marzeń codziennie bez powrotnie 
ginie gdzieś. 
Twoje oczy, zmęczone mądre oczy, 
Twoje ręce, te spracowane ręce, 
W biegu zdarzeń przypominają nam, co 
ważne jest. 
 
3.Twoje oczy, Twe rozmodlone oczy. 
Twoje ręce, pokazujące Boga. 
W biegu zdarzeń przypominają nam, co 
ważne jest. 
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Trzoda 
 
1. Wysłuchajcie mego głosu,  
Czyńcie to, co nakazuję, 
A będziecie ludem moim przez cały czas. 
Gdy na moje zawołanie  
Nie odpowie żaden z was, 
Wtedy moją twarz odwrócę na długi czas. 
 
Ref. Jeśli nie usłuchacie mnie  
W ukryciu płakać będę. 
Do niewoli poślę was, trzodo ma. 
 
2. Lecz odrzućcie wasze złości, 
Obrzydliwość w sercach waszych, 
Zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan. 
Wasze złe postępowanie,  
Brak bojaźni i pokory, 
Ugodziły w serce moje, ludu mój.  
 
3. Słowa me poczytujecie  
Jako przedmiot drwiny waszej, 
Brak wam w nich upodobania,  
Brak też czci. 
Jeśli jednak naprawicie  
Swoje czyny, drogi złe,  
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie 
swe. 
 
Chrystus Pan 
 
1. Chrystus Pan przyszedł na świat, 
Aby zbawić wszystkich nas. 
Aby dać życie wieczne nam 
I zamieszkać w każdym z nas. 
 
Ref.: Za to, że tak mało kocham, 
Za to, że tak mało służę, 
Za to, że tak słabo wierzę, 
Przepraszam Cię. 
 
2. On miłością nakazał żyć 
I tak służyć uczył nas. 
Do królestwa swego nas zaprasza 
Życie wieczne daje nam. 
 
3. Pozwól mi stać się uczniem Twym, 
Pozwól mi iść drogą Twą. 
Pomóż mi pokochać cały świat, 
Pomóż zwalczać wszelkie zło.  

Pewnej nocy 
 
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych  
Otarł dłonią swą Jezus 
I powiedział mi: nie martw się  
Jam przy boku jest Twym. 
Potem spojrzał na grzeszny świat 
pogrążony w ciemności 
I zwracając się do mnie  
Pełen smutku tak rzekł. 
 
Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich,  
Że się o nich wciąż troszczę 
Jeśli zeszli już z moich dróg,  
Powiedz, że szukam ich!  
 
2. Gdy na wzgórzu Golgoty  
Za nich życie oddałem 
To umarłem za wszystkich,  
Aby każdy mógł żyć 
Nie zapomnę tej chwili,  
Gdy mnie spotkał mój Jezus 
Wtedy byłem jak ślepy,  
On przywrócił mi wzrok. 
 
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 przysłoni  
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. 
Mniej w sobie tę ufność nie lękaj się. 
 
Ref: Ty tylko mnie poprowadź, 
Tobie powierzam swą drogę.   
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. 
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Kocham Twoją wolę Panie 
 
1. Kocham Twoją wolę, Panie,  
Jeszcze bardziej drzazgi małe, 
Których nie potrafię przyjąć sercem. 
Srebrne łzy na rzęsie przyjmij,  
Ręce złożone złącz na zawsze, 
Niech me życie wielbić Ciebie zacznie.  
 
Ref.: Znów wstaję i biegnę do Ciebie, 
Kolana zdarte krwawią jeszcze   
Ach, Panie! płacze serce moje 
Wszak ranić Twej miłości nie chcę. 
 
2. Znajdź mnie, Boże w nocy serca, 
W labiryncie myśli moich, 
Których nie mam siły związać w uśmiech. 
Pomnij na nieufność moją, 
Pomóż mi uprzątnąć wnętrze, 
Czy odpocząć możesz Panie we mnie. 
 
Ref.: Znów wstaję i biegnę do Ciebie, 
Kolana zdarte krwawią jeszcze   
Ach, Panie! płacze serce moje 
Wszak ranić Twej miłości nie chcę. 
Znów wstaję i biegnę do Ciebie, 
Naciskam klamkę, wszak z mojej strony 
Jest, Panie, tak wierzyłem, że przyjdziesz 
Biło serce moje. 
 
3. W niepewności mnie zostawiasz, 
Potem nagle wznosisz serce 
Aż na szczyt milczenia tajemnicy. 
Potem nagle zbijasz z tropu, 
I wyciskasz z serca wszystko, 
Jestem coraz słabszy, krzyża blisko. 
 
Ref.: Znów wstawać mi każesz, o Chryste, 
Zmiłuj się, sił już braknie mi 
Przecież kochasz Swe stworzenia 
najmilsze 
Od nowa wdrapać się na szczyt? 
Więc wstaję i biegnę do Ciebie, 
Kolana zdarte krwawią jeszcze 
Ach, Panie! płacze serce me 
Wszak ranić Twej miłości nie chcę. 
 
 
 
 

Tak mnie skrusz 
 
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,  
Tak mnie wypal, Jezu,  
Byś został tylko Ty,  
Byś został tylko Ty, jedynie Ty. 
 
Kiedy rady dać nie mogę 
 
1. Kiedy rady dać nie mogę 
I brak siły dalej iść, 
Ty wychodzisz na mą drogę, 
A na Twych ramionach krzyż. 
I zmęczone Twoje oczy 
Na mnie zatrzymują się, 
A w tym wzroku tyle dobra i miłości, 
Że przemija cały lęk. 
 
Ref.: Mój Mistrzu,  
Ja wiem, że Twoja droga przez krzyż. 
Tą drogą ja z Tobą chcę iść. 
 
2. To za moje ciężkie winy 
Gwóźdź przybija Twoją dłoń. 
To za grzechy, ludzkie czyny 
Ostre ciernie ranią skroń. 
To bolesne Twe oblicze 
Na mym sercu wyryj sam. 
Niech tak jak na chuście świętej Weroniki 
Obraz Twój na zawsze mam. 
 
Oto stoję u drzwi i kołaczę 
 
Oto stoję u drzwi i kołaczę (2x) 
 
Ref.: Jeśli ktoś usłyszy mój głos 
I drzwi otworzy, 
Wejdę do niego  
I będę z nim wieczerzał, 
A on ze mną. 
 
Oświeć drogę mą 
 
Oświeć drogę mą,  
choćby na jeden krok  
I nie pozwól mi w miejscu stać. 
Ciągle czekam na cud, 
Abyś nowe pragnienie  
W moje serce wlał. 
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Zatańczmy Panu 
 
Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy!  
Zatańczmy Królowi, z radością zatańczmy!  
Bo On jest Królem całej naszej ziemi,  
Bo On jest Pasterzem naszych serc.  
 
Ref.: Przychodzi Bóg z radością w nasze 
serca, 
Przychodzi Bóg w naszym śpiewie.  
Zaklaszczmy Mu, zasiada na swym tronie.  
Uwielbiajmy Go! 
 
Ofiaruję, Panie, Ci 
 
Ofiaruję, Panie, Ci cały mój świat,  
Całe me życie, 
Ofiaruję to, co mam, więcej już, Panie, 
Dać nie umiem.  
 
Ref.: Weź, o Panie, serce me,  
Weź, o Panie, duszę mą,  
Weź, o Panie wszystko co mam,  
Przecież, Panie, ja kocham Cię. 
 
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. 
 
Chwalić chcę mego Pana 
 
Ref.: Chwalić chcę mego Pana,  
Uwielbiać Go będę, 
Jemu me serce śpiewa nową pieśń . 
Głosić chcę chwałę Boga najwyższego 
On wlewa pokój w serce me. 
 
1. Jemu chwała - chwała Bogu Ojcu 
Chrystusowi chwała, cześć! 
W Duchu Świętym - cześć i uwielbienie 
Bogu w Trójcy chwała, cześć! 
 

Niech mnie unosi 
 
1. Niech mnie unosi 
Wiatr słów Twoich Panie 
Niech unosi w górę mnie. 
Jesteś jak słońce 
W blasku Twojej chwały 
Każdy dzieckiem staje się. 
 
Ref.: Od teraz, na zawsze 
Pozostań w mym sercu 
Tak Proszę Cię 
Od teraz, na zawsze 
Chcę kochać bo wiem 
Że Ty kochasz mnie 
Ty jesteś miłością,  
Wielką radością  
I światłem dnia 
Nadzieją co sięga za śmierć. 
 
2. To takie proste 
Niebo zamknąć w dłoni 
Niech ogarnie sobą mnie. 
Ty jesteś mostem 
Nad ciemnością stoisz 
Widzę w mroku światło Twe. 
 
On jest moim życiem 
 
On jest moim życiem, 
On jest moją siłą, 
On jest mą nadzieją, 
Jezus mój Pan. 
 
Ref.: Wielbić Cię chcę życiem mym,  
wielbić Cię chcę pieśnią mą, 
ze wszystkich mych sił  
uwielbiać Cię chcę, 
moja nadzieja to Ty. 
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Mów do mnie Panie 
 
Mów do mnie Panie 
Chce słyszeć Cię, 
Przyjąć od Ciebie, 
Co masz dla mnie. 
 
Nie chce się chować 
Lecz w Tobie skryć  
W cieniu Twym Panie 
Chce iść. 
 
Ref.: Święty, potężny jesteś Panie nasz, 
Przed Tobą dziś możemy stać 
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. 
 
Wykrzykujcie na cześć Pana 
 
Ref.: Wykrzykujcie na cześć Pana 
wszystkie ziemie,  
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie 
Go. 
 
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,  
On sam stworzył nas. 
Jesteśmy Jego ludem,  
Jesteśmy Jego własnością. 
 
2. W Jego bramy wstępujcie  
z dziękczynieniem,  
Wśród hymnów w Jego przedsionki. 
Błogosławcie imię Jego,  
Chwalcie Pana dziś 
 
3. Albowiem dobry jest Pan,  
Łaskawość Jego na wieki, 
Albowiem dobry jest Pan,  
Jego wierność przez pokolenia. 
 
Chwalcie Pana narody 
 
Ref.: Chwalcie Pana, narody, 
Wysławiajcie Go ludy, 
Bo Jego łaskawość nad nami. 
 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową 
Niech chwała dziś Jemu zabrzmi 
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą 
Jego Królestwo na wieki. 
 

2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców, 
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze, 
Bo Król sobie w nas upodobał, 
Ozdobi pokornych zwycięstwem. 
 
3. Niech weselą się święci wśród chwały, 
Niechaj cieszą się na swoich miejscach, 
Niech w ich ustach będzie Boża chwała, 
A miecz obosieczny w ich ręku. 
 
Miłość wszystko przezwycięży 
 
1. Jezus, On umiłował mnie, 
Przyrzekł, że nie zostawi mnie, 
Nawet, gdy grzech ogarnia mnie. 
Jezus, On umiłował mnie. 
 
Ref.: Miłość wszystko przezwycięży, 
Złych koszmarów nigdy już nie będzie,  
Moc Jezusa zawsze mnie ochroni, 
W opiece Jego jestem ja. 
 
2. Wstaje, zaczynam nowy dzień. 
Z Panem, nie martwię niczym się. 
Cieniem On będzie moim, gdy 
Zboczę z ścieżki dobrej na złą. 
 
Godzien, o godzien jest Bóg 
 
1. Godzien, o godzien jest Bóg  
Siedzący na tronie, 
Baranek wśród chwał, 
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, 
Błogosławieństwo i cześć! 
 
Ref. On Panem jest,  
Od wieków na wieki, (3x) 
Amen. 
 
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać, 
W miłości i prawdzie, 
Oddając Mu hołd, 
Miłość, wdzięczność, siłę i moc, 
Błogosławieństwo i cześć! 
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Chwała Tobie Panie 
 
1. Biali, czarni i mulaci, 
Latynosi i azjaci, 
Eskimosi i Indianie  
Wszyscy chwalą Ciebie Panie. 
 
Ref.: Chwała Tobie Panie! 
Tak było, tak jest i tak zostanie! 
 
2. Na Saharze i w Pekinie, 
W Buenos Aires i w Cieszynie, 
W Nowym Jorku i w Bombaju, 
Chwalą Ciebie w każdym kraju. 
 
3. Wcześnie rano i o zmroku, 
O dowolnej porze w roku, 
W poście albo w karnawale, 
Nie ma dnia gdy Cię nie chwalę. 
 
4. Wszędzie i o każdej porze 
Wszyscy chwalą Ciebie Boże. 
 
Jesteś, który jesteś 
 
1. Ja w to nigdy nie uwierzę,  
Że się coś z niczego bierze,  
Że sam z siebie rośniesz kwiatku  
I że życie jest z przypadku  
To jest bardzo wielka ściema,  
Kiedy mówią, że Cię nie ma,  
Nawet koło do traktora  
Potrzebuje konstruktora  
 
Ref.: Bo jesteś, który jesteś! (2x)  
 
2. Naukowe rewelacje,  
Genetyczne spekulacje  
Nie chcę dożyć takiej chwili,  
Że mnie z klonem ktoś pomyli  
 
Ref.: Bo jesteś, który jesteś! (2x)  
 
3. W drzewie i w kamieniu,  
W lodzie i w płomieniu  
W każdym życia tchnieniu 
Jesteś, który jesteś! 
 
Ref.: Bo jesteś, który jesteś! (2x)  
 

4. Ja w to nigdy nie uwierzę  
Że się coś z niczego bierze,  
Że sam z siebie rośniesz kwiatku  
I że życie jest z przypadku  
 
Ref.: Bo jesteś, który jesteś! (2x) 
 
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan 
 
Ref.: Dzisiaj spojrzał na mnie Pan 
i ja też spojrzałam na Niego. 
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan, 
powiedziałam Mu: ,,Kocham Cię!''  
  
1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w 
oczy 
I rzekł: ,,zostaw wszystko 
Teraz, już możesz pójść za mną'', 
A on odszedł i zasmucił się. 
  
2. W synagodze Pan nauczał wszystkich, 
Ale ujrzał człowieka chorego. 
Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy, 
Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?'' 
  
Sandały 
  
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 tak bogata. 
 
3. Gdy ukończyli żniwo swe  
W ostatnią drogę ruszali. 
Patrzyli w niebo na Ojca dom  
I tak z ufnością śpiewali. 
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Boże Twa łaska 
 
Boże twa łaska nad nami jest, 
Twoja miłość przychodzi wciąż. 
Działasz w mocy pośród nas, 
Przenikasz serca, gładzisz grzech. 
 
Ref.: My chcemy więcej Ciebie, 
Więcej łaski twej. 
Pragniemy więcej mocy, 
Więcej miłości twojej. 
 
Nie bój się 
 
Ref.: Nie bój się - kochać Mnie. 
Nie bój się - wybierz Mnie. 
 
1. Nie bój się kochać szalenie i mocno, 
Całym sobą ufać, żyć czystą miłością. 
 
2. Możesz wybrać życie i życie ocalić, 
Możesz wierzyć sercem i serce rozpalić. 
 
3. Możesz odkryć Ojca i spotkać Jezusa, 
Możesz Ducha przyjąć - do końca zaufać. 
 
Z Tobą i w Tobie 
 
1. Razem stajemy, by oddać Tobie cześć. 
"W Duchu i Prawdzie", by chwałę Tobie 
nieść. 
Kiedy jest tyle serc tak spragnionych,  
Wtedy Pan w mocy swej przychodzi do 
nich. 
 
Ref.: Z Tobą chcę góry przenosić,  
Ciebie o cuda nadziei chcę prosić. 
Z Tobą jest wszystko możliwe. 
W Tobie jest Prawda i Życie,  
Ty ofiarujesz swą Miłość obficie. 
Ciebie chcę kochać na wieki. 
 
2. Razem wołamy do Ciebie Panie nasz: 
"Poślij nam Ducha, by ogień płonął  
w nas". 
 
 
 
 

Mikołaj 
 
1. Święty Piotr otwiera bramę.  
Czas już Mikołaju wstać. 
Kiedy dzieci rano wstaną  
Trzeba im prezenty dać. 
Stoi wóz na chmurce białej  
I koniki jechać chcą. 
Dary już zapakowane i na wozie dawno są. 
 
Ref. Jadą konie mleczną drogą  
A Mikołaj cieszy się 
Wszystkim dzieciom coś przywiozą  
prędzej, prędzej bo już dzień. (3x) 
 
Dzieci drzewka pięknie stroją.  
Każde dziecko prezent chce. 
A z darami już Mikołaj  
Jedzie drogą śpieszy się. (3x) 
 
2. Święty Piotr zamyka bramę,  
Do anioła prośbę ma. 
Gdy Mikołaj wróci rano,  
Anioł mu śniadanie da 
Znowu rok poczekać trzeba  
Na Mikołajowy czas 
Święty Piotr otworzy niebo,  
By Mikołaj ruszył w Świat. 
 
Ref Jadą konie mleczną drogą  
I Mikołaj wraca już. 
Jadą konie, nic nie wiozą 
Lżej konikom, pusty wóz. (3x) 
 
W domach dzieci roześmiane 
Każdy dostał to co chciał 
Bo Mikołaj ukochany 
Tyle im radości dał (3x) 
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Jezus daje nam zbawienie 
 
1. Jezus daje nam zbawienie. 
Jezus daje siłę 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 znalazłam 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. 
 
Na nowo stwarzaj mnie 
 
Ref.: Na nowo stwarzaj mnie. 
Niechaj z Ducha zrodzę się. 
 
1. To Ty jesteś Ożywicielem 
Tchnij nowe życie w moje martwe ciało. 
To Ty jesteś Odnowicielem 
Spraw by me serce żywe się stało. 
 
2. To Ty jesteś Miłości Płomieniem 
Przyjdź i rozpal przygaszone serce. 
To Ty jesteś Ożywczym Strumieniem 
Niech z boku Chrystusa nowe życie 
czerpię. 
 
3. To Ty jesteś duszy oczyszczeniem 
Niech me rany obmywa krew z drzewa 
życia. 
To Ty jesteś moim Odpocznieniem 
Niech w ramionach Krzyża, Twój powiew 
mnie porusza. 
 
4. To Ty jesteś moim Pragnieniem 
Niechaj me serce Twojej woli szuka. 
To Ty jesteś moim spełnieniem 
Daj mi dziś Panie narodzić się z Ducha. 
 

Szymonie Cyrenejczyku  
 
1. Szymonie Cyrenejczyku! 
 
Ref: Weź z Chrystusem krzyż, 
Brzemię naszych win, 
Byśmy i my w zbawieniu  
Udział mogli mieć. 
Weź z Chrystusem krzyż, 
Brzemię naszych, 
Byśmy i my umieli znaleźć w Nim  
Życia sens. 
 
2. Zatrzymaj się współczesny człowieku! 
 
3. Nie pytaj już, co mogę uczynić! 
 
Golgoto 
 

1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!  
W tej ciszy przebywam wciąż rad, 
W tej ciszy daleki jest świat.  
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,   
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 
 
Ref.: To nie gwoździe Cię przybiły,  
Lecz mój grzech. 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, 
Lecz mój grzech. 
To nie gwoździe Cię trzymały,  
Lecz mój grzech. 
Choć tak dawno to się stało,  
Widziałeś mnie. 
 
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto !  
Ja widzę Cię Jezu mój tam,  
Tak wiele masz sińców i ran.  
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam,  
Uwolnić mnie z grzechów i win. 
 
3. Golgoto, Golgoto, Golgoto ! 
Wspominam tak często ten dzień, 
Golgotę i słodki jej cień. 
Przyszedłem pod Krzyż  
Z ciężarem mych win,  
Uwolnił mnie tam Boży Syn.  
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Za krzyż 
 
1. Będę kochać Cię za krzyż  
i za cenę którą Ty. 
Zapłaciłeś by pokój przynieść mi. 
Przyszedłeś na ten marny świat,  
By najwyższą ponieść z kar 
Mam życie przez Twą śmierć,  
W Tobie schronienie jest / x2 
 
Ref.: Panie, kocham Cię za krzyż  
Tą tajemnicę objawiłeś mi  
I za cenę którą Ty, mogłeś tylko zapłacić 
Złamany byłeś, bity byłeś 
Ukarany dla wolności mej 
Zraniony byłeś, odrzucony 
Z łaski Twej jestem uzdrowiony. 
 
2. Grzesznych przyjacielem Ty,  
Nie zna granic łaska Twa 
Drogocenną krwią odkupiłeś mnie. 
Tajemnicę krzyża znam,  
Tyś zmiażdżony za mnie był 
Lecz ofiara Twa dała pokój mi 
Tak! Ofiara Twa dała pokój mi. 
 
Jeśli chcesz 
 
1. Jeśli chcesz pójść,  
Drogą Jezusa Pana chwał 
Zaprzyj się siebie,  
Na zawsze porzuć swoje ja. 
Zaufaj Bogu,  
Każdego dnia krzyż swój nieś 
Naśladuj Go,  
On Drogą Prawdą Życiem jest. 
 
Ref.: Jezus to królów Król, 
Jezus to panów Pan (x 2) 
Jezus to królów Król, 
On za Ciebie życie dał.  
 
2. On puka do twoich drzwi,  
Powiedz czy słyszysz Jego głos? 
Jeśli otworzysz się,  
Zamieszka w tobie a ty w Nim. 
On przyjdzie znowu,  
W chwale i wielkiej mocy swej 
Więc gotów bądź, aby nie zaskoczył Cię. 
 

Hymn o krzyżu 
 
1. Krzyżu święty, co świat obejmujesz, 
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma, 
Jak dziecko słabe matka,  
Przed ciemnością broni, 
Zmiłuj się nad nami! 
 
Ref. Z Tobą mury rozwalać,  
Tobą się osłonić, 
Tobie się ufnym sercem  
Z miłością pokłonić. 
 
2. Krzyżu święty, masz moc pojednania 
I Północy z Południem, i Wschodu z 
Zachodem, 
Który nienawiść łamiesz, a niewolę 
kruszysz, 
Zmiłuj się nad nami! 
 
3. Krzyżu święty, który ziemię spinasz, 
Jak, gdy żelazną klamrą człowiek dom 
swój chroni, 
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej 
ziemi, 
Zmiłuj się nad nami! 
 
4. Krzyżu święty nad nami wzniesiony, 
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany, 
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym, 
Zmiłuj się nad nami! 
 
Dotknij Panie moich oczu 
 
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 ogarnie mnie. 
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Ty wskazałeś drogę do miłości 
 
1. Ty wskazałeś drogę do miłości, 
Ty Panie. 
Ty zmieniłeś świat swym 
zmartwychwstaniem, 
Ty Panie, Panie. 
 
Ref.: Tylko Ty jeden wiesz,  
Co w mym sercu kryje się, 
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty. 
Tylko Ty jeden wiesz,  
Co w mym sercu dzieje się, 
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty. 
 
2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, 
Ty Panie. 
I dlatego jesteś tak mi bliski, 
Ty Panie, Panie. 
U twych stóp cały świat, Ty wiesz co 
czeka nas, 
Tylko Ty, Panie, Tylko Ty. (bis) 
 
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, 
Ty Panie, 
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, 
Ty Panie, Panie. 
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu 
dzieje się, 
Tylko Ty możesz pomóc mi. 
 
Jesteś radością 
 
1. Jesteś radością mojego życia  
Ooo Panie mój. 
 
Ref.: Ty jesteś moim Panem,  
Ty jesteś moim Panem,  
Ty jesteś moim Panem 
Na zawsze jesteś Panem mym. 
 
2. Jesteś Pokojem mojego życia 
Ooo Panie mój. 
 
3. Jesteś Miłością mojego życia  
Ooo Panie mój. 
 
 
 

Tobie chór aniołów 
 
1. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń 
Chwała Barankowi! 
 
Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja! 
Chwała i cześć! 
 
2. Wznośmy wszyscy ręce chwaląc Pana 
Dziś, 
On jedynym królem jest! 
 
Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja! 
On królem jest! 
 
Szachownica 
 
1. Uwielbia Ciebie Panie ziemia 
Szachownicą pól.  
Uwielbia Ciebie Panie cały świat.  
Tęczą kolorów, szumem borów, 
Krajobrazem gór. 
Jesiennym liściem co na ziemię spadł. 
 
Ref.: Pochwalony bądź Panie nasz,  
Uwielbiony bądź Ojcze nasz. 
 
2. Szepty sumienia, czas istnienia, 
Każdy nowy dzień. 
Tęsknota, by dogonić szczęścia bieg. 
Słowa zbyt małe wobec całej pełni 
Serca drżeń. 
Na wieki sławię Panie Imię Twe. 
 
3. Ku twojej chwale biegnie stale,  
Nieustanny czas 
I nowe życie ciągle rodzi się. 
I choć stworzony, niezmierzony,  
Pozostaje świat 
Całą potęgą sławi Imię Twoje. 
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Oczyść serce me 
 
1. Oczyść serce me,  
Chcę jak złoto lśnić  
I jak czyste srebro.  
Oczyść serce me  
Chcę czystego złota  
Blaskiem lśnić. 
 
Ref.: Zstąp, Ogniu, zstąp,  
Przyjdź, oczyść serce me. 
Pragnę być święty,  
Tobie oddany, Panie. 
Chcę zawsze być święty, 
Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany, 
Gotów, by służyć Ci. 
 

2. Oczyść serce me,  
Obmyj swoją krwią, 
Spraw bym mógł być święty. 
Oczyść serce me,  
Z najtajniejszych grzechów  
Oczyść je. 
 
Zaufaj Jezusowi 
 
1. Chcesz ciągle na nowo zaczynać, 
Lecz wciąż coś ogranicza Cię. 
Pragniesz uczniem Jezusa być, 
Lecz to wciąż przerasta Cię. 
Dajesz z siebie wiele,  
Aby wiernym Bogu być, 
Lecz to zbyt mało, oddaj wszystko mu. 
 
Ref.: Zaufaj Jezusowi!  
On drogą prawdą życiem jest. 
Oddaj mu swe życie! 
A szczęście wieczne będziesz miał. 
 
2. Zostaw wszystko i pójdź za Jezusem, 
Nie martw się, On da Ci siłę. 
Wiedz, że Bóg kocha Cię bez granic, 
Choć tak często od niego odchodzisz. 
On pragnie, abyś był szczęśliwy, 
Abyś w swoim sercu miłość wieczną miał. 
Zacznij więc na nowo, nie ociągaj się. 
 
 
 
 

Jezu, mój Jezu 
 
Jezu mój Jezu  
Dziś do Ciebie mówić chcę 
Ty mi dajesz swojego ducha 
Uwielbiam Cię. 
 
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,  
Aby odkupić nas od zła.  
 
3. Ty, Panie, miłością jesteś.  
Ty, Panie, kochasz nas  
I proszę Ciebie, by tak było  
Wciąż przez wieczny czas. 
 
Nadzieja 
 
1. Złotą nitką znaczę sny. 
Szukam ciepła, miłości. 
Na łańcuszku noszę znamię bliskie mi. 
Już nie wiem jak iść 
W najbliższe dni. 
 
Jeśli chcę, pokonam strach. 
Spełnię to wszystko, o czym marzę 
W najskrytszych snach. 
Nie poddam się i do celu będę przeć. 
Chce kochać życie i szansę chcę mieć. 
 
Ref.: Nie stracę nadziei, nie stracę jej. 
Boże, Tyś potężniejszy jest od mocy złej 
Więc proszę, przynieś mi miłość  
I ciepła żar 
Bowiem obiecałeś mi nieba dar. 
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Oblubieniec 
 
1. Oblubieniec czeka już, bierzmy szaty. 
Blisko dzień wesela,                
Zaproszonych gości tłum staje 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 zdobył 
Swoją Krwią. 
 
2. Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę 
Jest w Nim zakochany. 
W dniu wesela znajdzie i wniesie przez 
Próg, przez żywota bramy. 
 
Uwielbiajcie Pana 
 
Uwielbiajcie Pana, 
Ludzkich serc bijące dzwony. 
Padnij na kolana, 
Przed nim ludu utrudzony. 
On osuszy Twoje łzy, 
On ratunkiem będzie ci. 
U Jego stóp padnie wróg, 
Bo On Bóg niezwyciężony. 
Niepojęty w swej mądrości, 
Święty, Święty Bóg miłości. 
Śpiewaj Panu, ziemio, 
Chwalcie wszystkie świata strony. 
 
Jezus, najwyższe imię 
 
1. Jezus, najwyższe imię. 
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. 
Emmanuel, Bóg jest z nami, 
Odkupiciel, słowa żywota. 
 
Ref.: Święty Duch, Mesjasz Prawdziwy,  
Jedyny Ojca syn, umiłowany. 
Zgładził grzech, Baranek na wieki. 
Królów król i panów Pan. 
 
 
 
 
 

Ruszaj  
 
1. Wyruszył kiedyś tam 
Abram ze swego Ur Chaldejskiego, 
Bo wierzył (3x), że  
Pan powiedział tak i usłyszał: 
 
Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan! 
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, 
Gdzie Ziemia Obiecana jest! 
 
2. Już czekasz tyle lat, 
By raz chociaż przeżyć z Bogiem chwilę, 
Czy wierzysz (3x), że 
Będzie taki czas i usłyszysz: 
 
3. Już tracisz życia sens, 
Masz dość świata, ludzi, samego siebie. 
I uwierz (3x), że 
Będzie taki czas i usłyszysz: 
 
4. Szukaj Boga wciąż, 
Niech On będzie szansą dla ciebie wielką. 
I uwierz (3x), że 
Będzie taki czas gdy usłyszysz. 
 
Otwórz Bogu serce swoje, 
 
Ref.: Otwórz Bogu serce swoje, 
Otwórz Bogu drzwi! 
Niech On będzie Królem Twoim  
Tron mu postaw dziś. 
 
1. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz? 
Odkryj swoją twarz! 
Spójrz w oczy Bogu,  
Spójrz prawdzie w oczy, 
Czy jeszcze wiarę masz? 
 
2. Nie mów już więcej, nie moja sprawa. 
Ja mam swój własny świat. 
Zobacz dokoła tysiące ludzi, 
Serce im swoje daj. 
 
3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech, 
Dla siebie weź cierpień krzyż. 
I przebudowę świata na lepsze 
Od siebie zacznij dziś. 
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Bądźcie zawsze uśmiechnięci 
 
1. Niechaj z naszych serc i oczu 
Bije dobroć niby blask 
Bądźmy dobrzy i szlachetni 
Takich ludzi przecież brak. 
 
Ref. Bądźmy zawsze uśmiechnięci 
i radością ogarnięci 
a kochajmy choć w cierpieniu 
nie poddając się zwątpieniu. 
 
2. Każdy dzień choć zły i szary 
Wiele dobra w sobie ma 
Gdybyśmy to dostrzegali 
Byłby lepszy nastrój dnia. 
 
3. Chodzą smutni zagubieni 
Nie podoba im się świat 
My dobrocią zarażeni 
Powtarzamy ciągle tak 
 
4. Ile dobra jest na świcie 
Ile piękna tu i tam 
Skąd to wszystko czy nie wiecie? 
Dobry Bóg darował nam. 
 
Jaka radość 
 
Ref. Jaka radość, czuję bliskość Pana 
Moje serce dźwięczy szeptem słów 
Modlitwa płynie z moich warg 
W mojej duszy zamieszka Pan 
 
1. Przybądźcie wszyscy, śpiewajmy Panu 
Radosną pieśń dziękczynienia 
Oblicze Jego czcijmy 
Śpiewajmy Panu psalm. 
 
2. Nasz Bóg jest wielki, to z jego dłoni 
Wciąż szczyty gór i krańce ziemi 
I morze, które szumi 
On stworzył cały świat. 
 
3. Klęknijmy przed Nim, pochylmy głowy 
Oddajmy cześć Stwórcy swemu 
Jesteśmy Jego ludem 
Owcami Jego łąk. 
 
 

Siedemdziesięciu dwóch 
 
1. Siedemdziesięciu dwóch uczniów 
wysyła Jezus przed Sobą 
Po dwóch do każdej mieściny 
Będą odtąd Jego chluba. 
 
Ref. Wszystkim lidom i narodom 
Będą głosić Boże Słowo 
Ewangelię Chrystusową 
Przepowiadać wciąż na nowo 
 
2. Żniwo wprawdzie jest tak wielkie 
Wciąż za mało robotników 
Trzeba prosić Pana żniwa 
Aby wysłał pracowników 
 
3. Wcale trzosów brać nie trzeba 
Tylko w Bogu mieć nadzieję 
On da siłę, zdrowie, pomoc 
Kiedy trzeba łaski zleje. 
 
Szedłem kiedyś inną drogą 
 
1. Szedłem kiedyś inną drogą, 
czas powoli mijał mi, 
lecz spotkałem na niej Kogoś, 
Kto zachwycił Sobą mnie. 
 
Ref. Pan powiedział: ty pójdź za Mną 
przez zwyczajne, szare dni. 
Nie martw się, Ja będę z tobą 
niech nie będzie smutno ci. 
 
2. Powołałeś mnie jak Piotra 
od zwyczajnych, ludzkich spraw. 
Trudna będzie droga moja, 
lecz nie będę na niej sam. 
 
3. Chcę więc wszystko pozostawić, 
Twoim wiernym uczniem być, 
wszystkich darzyć Twą miłością, 
Panie, proszę, dodaj sił. 
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Być Twoim dzieckiem 
 
1. Tak pragnę być wciąż Twoim 
dzieckiem, 
przy Tobie trwać ze wszystkich sił. 
I służyć Ci pokory mocą 
Uwielbić Cię ufnością mą. 
 
Ref.: Wejrzyj, Panie, na moje pragnienie, 
Wzmocnij wolę miłosierdziem swym. 
Bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, 
By zwyciężyć zło gnębiące mnie. 
 
2. Dostrzegać Cię w przyrody pięknie 
I słyszeć też w sumieniu mym. 
Oddawać Ci trwogę, cierpienia, 
Pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie. 
 
3. Nie czynić nic dla chwały swojej, 
Zajmować wciąż ostatni kąt. 
I być jak chleb dla braci moich, 
Byś, Boże, Ty królować mógł. 
 
O Panie, Ty nam dajesz 
 
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe  
i Krew, {2x) 
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną 
nucąc pieśń. 
 
Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym 
Na wieczny czas. (2x) 
 
2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże 
nasz, (2x) 
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować 
uczysz nas. 
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. 
(2x) 
Chwalimy święte Imię Twoje, jak uczyłeś 
nas. 
 
Promienne Niebo 
 
Ref: Promienne niebo pogodny świt, 
Zbudzone serce ma nowy rytm. 
 
1. Otwieram okna w świat, słoneczny 
promień wpadł, 
Skowronka słyszę śpiew, wolności nowej 

wiew. 
Przez pola z bratem brat, wędrują w dłoni 
dłoń, 
Wzajemną krzywdę, zło, darować sobie 
chcą. 
 
2. Kiełkują ziarna zbóż, dojrzewa dobroć 
serc, 
Dla wszystkich będzie chleb i uśmiech 
dobrych słów. 
Pan Jezus wrócił znów, nasz kochający 
Bóg. 
Jest we mnie, w tobie, w nas, z sąsiadem 
stanął w drzwiach. 
 
3. Otwieraj ono w świat, by słońca 
promień wpadł, 
Skowronka słyszysz śpiew, wolności 
nowej wiew. 
Głodnemu chlebem bądź, ubranie z innym 
dziel, 
Spragnionym wodę daj i w oczach słońce 
miej. 
 
Rozpal me serce 
 
1. Gdy rankiem ciemnym ze snu mnie 
budzisz Panie. 
Moją modlitwę wznoszę do Ciebie Panie 
Niech każda myśl, niech każdy czyn godny 
Ciebie jest. 
Ty łaską swoją dopomóż mi kochać Cię 
więcej. 
 
Ref. Rozpal me serce miłością swoją 
Panie mój. 
Skieruj me kroki na drogę Twoją Panie 
mój. 
Daj moim słowom moc Twoją Panie. 
Przemień mnie w Siebie Ojcze mój  
w niebie Panie mój. 
 
2. Gdy rankiem ciemnym ze snu mnie 
budzisz Panie. 
Małe me serce wznoszę do Ciebie Panie. 
Niech każda myśl, nich każdy czyn godny 
Ciebie jest. 
Ty łaską swoją dopomóż mi kochać Cie 
więcej. 
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Wiele jest serc 
 
Ref. Wiele jest serc, które czekają na 
Ewangelię.  
Wiele jest serc, które czekają wciąż. 
 
1. Napełnij serce swoje tym kosztownym 
nasieniem, 
/A zobaczysz że Bóg poprowadzi cię do 
ludzi/ x2 
 
2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię 
do ludzi, 
/Których będziesz mógł zaprowadzić do 
Chrystusa/ x2 
 
Kocham Cię, wielbię Cię 
 
1. Kocham cię, wielbię Cię 
Dam Ci serce swe 
Z Tobą wciąż pragnę być 
Jezu wszystkie dni 
 
Ref. Z Tobą Jezu godne życie 
Z Tobą Jezu lepsze życie 
Z Tobą Jezu milsze życie 
I nie tylko w snach. 
Z Tobą Jezu choć przez chwilę 
Słuchaj jak mi serce bije 
Jezu drogi popatrz milej na ten piękny 
świat 
 
2. Daruj więc chwile złe 
Ja poprawię się 
Razem złe, szare dni 
Podaruję Ci. 
 
3. Pragnę iść z Tobą w świat 
Drogą Twoich łask 
Niech ogarnia mnie Twa moc 
I dobroci blask. 
 
4. Prowadź więc drogą Swą 
Bo wybieram to 
Życiem mym jesteś Ty 
Poprzez wszystkie dni. 
 
 
 

Przychodzimy dziś 
 
1. Przychodzimy dziś przed Twój święty 
tron. 
Przychodzimy dziś chciej wysłuchać nas. 
Przychodzimy dziś gdzie miłości Twej 
dom. 
Przychodzimy dziś bo Ty bardzo kochasz 
nas. 
 
Ref. Ty przychodzisz dziś do nasz serc. 
Bo tak bardzo chce z nami być. 
Przychodzimy więc Twoją chwałę nieść. 
Radością i miłością Twoją żyć. 
 
Dziecięce dary 
 
1. Dziecięce dary Panie nasz przyjmij dziś 
Słoneczny uśmiech, radość serca, czasem 
łzy. 
I tę piosenkę, którą śpiewać każdy chce. 
Przyjmij to od nas Panie my prosimy Cię. 
 
Ref. Wszystko co mam daję Ci Panie mój. 
To co raduje, cieszy i co smuci mnie. 
Wszystko co mama daję Ci 
Chcę dzieckiem Twoim zawsze być. 
Wszystko oddaję bo kocham Cię. 
 
2. W ofierze Ci składamy dziś Panie nasz 
Naukę, pracę, odpoczynek, wolny czas. 
Ty uświęć życie nasze, wlej w nas miłość 
swą. 
Byśmy już zawsze kroczyć chcieli drogą 
Twą. 
 
Niech nas ogranie 
 
Niech nas ogarnie łaska panie Twa. 
Duch Twój święty niech dotknie nas. 
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Bije dzwon 
 
Ref. Bije dzwon to nasz Pan. 
Bije dzwon, tak to On! 
Wzywa mnie, woła nas 
Na Mszę Świętą przyszedł czas. 
 
1. Telewizor wyłącz więc 
I zabawki odłóż też 
Koleżanki i koledzy 
Pójdą z Tobą jeśli wiedzą 
 
2. Że tam czeka Jezus Pan 
Z całym niebem a nie Sam 
Z Matką swoją i Świętym 
Z Aniołami i wiernymi. 
 
Wybierz Jezusa 
 
1. Jestem Bogiem jedynym 
Ty jesteś Miom Synem. 
Idź za mną droga miłości 
A spotkasz wiele radości 
 
Ref. Wybierz Jezusa i Jego drogę 
On poprowadzi cię tam 
Zaufaj Jemu, On ci pomoże 
Lecz musisz wybrać sam 
 
2. Zobaczyć chcesz Pana Boga 
To jest do niego droga 
Bóg jest najlepszym, jedynym 
Do Niego się modlimy 
 
3. Bardzo dawno temu 
Bóg dał ludowi swemu 
Dziesięć wspaniałym rad 
Aby był lepszy świat. 
 
I rzekł Pan 
 
I rzekł Pan stało się 
Jam Alfa i Omega 
Ja łaknącemu dam darmo pić 
Ze źródła wody życia. 
 
/Pan daje mi pić/ x3 
Ze źródła wody życia 
/Ty dajesz mi pić/x3 
Ze źródła wody życia. 

Chodziłeś Panie 
 
1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś 
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi 
Jak chleb powszedni dawałeś 
 
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni 
Bo one dają wciąż tak jak dawały 
Więc w swoje ręce weź mnie o Panie 
Jak dar, bo Twój jestem cały. 
 
Ref. Daję Ci serce swoją Panie 
Daję Ci sile ręce moje 
Dodawaj sił im nieustannie 
By udźwignęły świat 
 
(Ku Tobie) 
 
Daję Ci serce swoją Panie 
Daję Ci sile ręce moje 
Dodawaj sił im nieustannie 
By udźwignęły świat 
 
2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek 
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś 
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi 
Jak chleb powszedni dawałeś 
 
O Panie naucz człowieka tej sztuki 
By sercem patrzył, miłował i bronił 
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona 
I miłość podajesz na dłoni. 
 
Srebra i złota 
 
Srebra i złota mi brak, 
lecz to co mam daję ci. 
W imię Pana Jezusa mego 
daj rękę, powstań i chodź. 
 
Ref.: I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal 
/ x 2 
Jezus Chrystus zbawić cię chce. 
Daj rękę, powstań i chodź 
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DROGA KRZYŻOWA 
 
1. Słucha Pan Jezus sądu Piłata 
I sam chce umrze za grzechy świata 
Jakiś Ty dobry Jezu kochany 
Że chcesz by za nas ukrzyżowany 
 
2. Bierze Pan Jezus krzyż na ramiona 
I na tym krzyżu za ludzi skona 
Umrze na krzyżu Jezu ci trzeba 
By nam otworzy bramy do nieba. 
 
3. Pan Jezus pada pod ciężkim drzewem 
Kaci Go biją i ciągną z gniewem 
Za to że cierpisz Jezu tak srodze 
Chcę iść za tobą w krzyżowej drodze 
 
4. Matka Najświętsza Syna spotkała 
Z wielkiego smutku bardzo płakała 
Nie płacz Panienko Najświętsza więcej 
Kocha Cię każde serce dziecięce. 
 
5. Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny 
Jakby Ci ulżyć Jezu nie wiemy 
Kiedy pomogę innym w potrzebie 
Przyjmij to Jezu jakby dla Ciebie 
 
6. Klęka przed Panem i Weronika 
Podaje czyste płótno ręcznika 
A na nim twarz się odbija Święta 
Daj niech Twą mękę Jezu pamiętam 
 
7. Upada Jezus już po raz drugi 
Biją Go kaci Piłata sługi 
By Cię pocieszyć Jezu kochany 
Chcę by rodzicom moim poddany. 
 
8. Święte niewiasty wyszły na drogę 
Płaczą że Panu pomóc nie mogą 
Już się poprawię źle robi nie chcę 
By Twoje Jezu pocieszy serce. 
 
9. Trzeci raz Jezus na drodze pada 
Bije Go ciągnie katów gromada 
Więc obiecuję Jezu mój tobie 
Że innym ludziom krzywdy nie zrobię 
 
 
 
 

10. Stoi Pan Jezus odarty z sukni 
O jakże cierpi jak bardzo smutny 
To za nieskromne słowa i czyny 
Cierpi tak bardzo Jezus niewinny 
 
11. Godzina śmierci już się przybliża 
Kaci przybiją Pana do krzyża 
Kiedy tak cierpisz Jezu kochany 
Całuję Twoje Najświętsze rany 
 
12. Jezus przybite wyciągnął ręce 
Umiera za mnie w okropnej męce 
Więc gdy do złego chęć mnie ogarnie 
Przypomnę coś Ty wycierpiał dla mnie 
 
13. Zdejmują z krzyża Najświętsze Ciało 
By na dzień święty nie pozostało 
Dziękuję Tobie Jezu kochany 
Za Twoją mękę za Twoje rany 
 
14. Leży Pan Jezus umarły w grobie 
Matka Bolesna płacze w żałobie 
Spraw to o Matko Niepokalana 
Niechaj nie smucę Jezusa Pana 
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Jam niegodzien 
 
Ref.: Jam niegodzien, 
Panie tego coś mi dał. 
Tyś mnie tak biednego 
umiłować chciał. 
Nic nie mam swojego, 
Wszystko z ręki Twej. 
Ale mnie samego 
przyjąć chciej. 
 
1. Jestem jak pył ziemi, 
który niesie wiatr. 
Jakby padający 
z nieba w ziemię grad. 
Jestem jak rozbity 
przez wichurę dzban. 
Gdy nie stoisz przy mnie 
Ty, mój Bóg i Pan. 
 
2.Przeciw moim wrogom 
Ty mi dajesz moc. 
Z Tobą mi nie straszna 
nawet śmierć i noc. 
Czuję, żeś tu blisko, 
żeś mi pomóc chciał. 
Choć nie jestem godzien 
tego coś mi dał. 
 
Panie dobry jak chleb 
 
Ref.: Panie dobry jak chleb 
Bądź uwielbiony od swego Kościoła. 
Bo Tyś do końca nas umiłował 
Do końca nas umiłował. 
 
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył 
Panie 
Byśmy do nieba w drodze nie ustali 
Tyś stał się manną wędrowców przez 
ziemię. 
Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali. 
 
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty 
Bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem 
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem 
A Chleb Komunią dla spragnionych 
Ciebie. 
 
 

 
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi 
Jeśli spełnimy co nam przykazałeś. 
Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy? 
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. 
 
4. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu 
A w znaku Chleba w Świątyniach zostałeś. 
I dla nas zawsze masz otwarte serce 
Bo Ty do końca nas umiłowałeś. 
 
Sercem kocham Jezusa 
 
1. Jest jedno Imię drogi mi 
Najdroższe w świecie tym 
Muzyką słodką to Imię brzmi 
Wpisane w sercu mym 
 
Ref. Sercem kocham Jezusa 
Sercem kocham Jezusa 
Zawsze będę Go kochał 
Bo On pierwszy ukochał mnie. 
 
2. Miłości dzieje głosi mi 
Miłości aż po Krzyż 
Osładza wszystkie moje dni 
Do nieba wiedzie wzwyż 
 
3. To Jezus mój Zbawiciel Pan 
To o Nim śpiewać chcę 
O nam zbawienie wszystkim dał 
Miłuje także Cię. 
 
Miłosierdzie Boże 
 
O piękności Niestworzona 
Kto Ciebie raz pozna 
ten nic innego ukochać nie może 
 
Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko 
piasku w bezdennym oceanie 
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi, we 
mnie, która by nie płonęła miłością ku 
Tobie. 
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Nie ma problemu 
 
Nie ma problemu by 
Bóg rozwiązać nie mógł 
Góry tak wielkiej 
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. 
 
Przystąpmy, chwalmy Go 
 
Przystąpmy, chwalmy Go 
Oto Syn Boży, miłości dar 
On życie Swoje dał nam, bo umiłował nas. 
Wznosimy chwały pieśń 
Jako ofiarę składamy Ci 
Bo radość, której nie ma nikt 
Ty, Królu, dajesz nam. 
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go 
Bo On Królem jest 
Pieśnią Chwały uwielbiamy Go! 
 
Chrystus Pan 
 
Ref. 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. On, który przez pokolenia 
Pozostaje miłosierny 
Wobec tego, kto Mu służy 
I chce zostać Jemu wierny 
 
4. On, który Swą moc objawia 
Gdy wyniosłość serc uniża 
Każdy zamiar może zburzyć 
Który pychą Mu ubliża. 
 
Rozesłanie 
 
Ref. Idźcie już stąd na ulice 
na place waszych miast 
idźcie do moich przyjaciół 
przywróćcie im światło gwiazd 
Do wszystkich dzieci światłości 
Którym zagraża zła moc 
Do dzieci Bożej miłości 
ogarniętych przez noc 
Idźcie już stąd na ulice 
By rozdawać mą miłość co dnia. 
 
1. Gdym odchodził z tego świata poleciłem 
wam, aby brat miłował brata 
Któż z was słuchać Mnie chciał? 
Dzisiaj znowu widzę ludzi, którym rozpacz 
ściska pięść. 
Albo zły, bolesny płacz podnosi pierś 
 
2. Gdym odchodził z tego świata, 
zostawiłem wam, 
Moje słowa pełne światła. Kto z was pełnić 
je chciał? 
Dzisiaj znowu widzę ludzi, co samotnie 
niosą krzyż 
A przyjazna, pomocna dłoń nie wesprze 
ich. 
 
O Panie nasz Panie 
 
O Panie nasz Panie przedziwne twe Imię  
i ponad niebiosa majestat Twój 
Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
kim Syn Człowieczy, że wciąż jesteś  
z nim? 
Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą, 
Boskim Swym życiem dzielisz się z Nim. 
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Chleb z nieba 
 
Ref. Chleba z nieba Panie Boże daj 
i już z nami bądź, nie opuszczaj nas 
Chleba z nieba, Panie daj! 
 
1. W wieczerniku Apostołów tłum, 
jadł kolację i zobaczył cud. 
Bo Pan Jezus Chleba wszystkim dał 
i powiedział, że to On jest Sam. 
 
2. Dziś w Kościele nie opuszcza nas, 
bo pozostał aż po wieczny czas 
Więc z radością zaśpiewajmy Mu 
Bo uczynił taki wielki cud. 
 
Gość z nieba 
 
1. Ktoś, Wielki Ktoś 
Zamieszkał dziś w sercu mym 
Gość, z nieba Gość 
Zamieszkał dziś w sercu mym. 
 
Ref. Jezu, serce me małe 
Pełne jest miłości Twej. 
Zostań już ze mną na zawsze. 
Z Tobą mi będzie iść lżej. 
 
2. Ten, Wielki Ktoś 
Przemienia me życie wciąż 
Gość , z nieba gość 
Przemienia me życie wciąż 
 
3. Ten, Wielki Ktoś 
Dodaje odwagi nam 
Gość, z nieba gość 
Prowadzi do nieba bram 
 
4. Ten, Wielki Ktoś 
Jest Bogiem i Panem mym 
Gość, z nieba Gość 
Jest Bogiem i Panem mym. 
 
Jezu, jesteś tu 
 
1. Czekałem tak długo na dzień ten mój 
Panie i wreszcie przyszedłeś dziś do mnie. 
I dałeś mi Siebie w Komunii Najświętszej 
to szczęście wspaniałe, ogromne. 

Ref. Jezu, jesteś tu 
Jesteś i w chlebie i w niebie. 
Jezu, jesteś tu 
Serce me śpiewa dla Ciebie. 
 
2. Dziękuję, że jesteś dziś ze mną 
tak blisko 
Że Siebie Samego mi dałeś 
Wędrując przez życie 
Chcę karmić się Chlebem 
Tym, którym Ty dla mnie się stałeś 
 
Jak dobrze, że tutaj jesteście 
 
Ref. Jak dobrze, że tu jesteście 
Jak dobrze, że mamy was 
Jak dobrze, że tutaj jesteście 
Jak dobrze, że dziś do nas przyszedł nasz 
Pan! 
 
1. Pozwólcie nam podziękować 
za miłość, za serca dar 
Za wiarę, za uśmiech, za życie 
Za Boga co siebie nam dał. 
 
2. Pozwólcie nam podziękować 
za przyjaźń, za każdego z was 
Tak bardzo dzisiaj pragniemy 
powiedzieć: Kochamy was! 
 
Panie mój 
 
Hostio w której mieszka Bóg 
W Tobie Przemienienia cud. 
Jezu, gdy przyjmuję Cię 
przemień serce me! 
Panie mój, dodaj sił 
bym co dni lepszym był 
oczy me odwrócił od zła 
Panie mój kocham Cię 
Duchem Swym prowadź mnie 
Chcę z Tobą żyć. 
Ref. Cieszę się i wiem 
że to piękny dzień. 
Bo przyszedłeś dziś, 
jesteś z nami tu! 
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Ach ubogi żłobie 
 
1. Ach ubogi żłobie, 
Cóż ja widzę w tobie? 
/Droższy widok niż ma niebo, 
W maleńkiej osobie, / x2 
 
2. Zbawicielu drogi, 
Jakżeś to ubogi, 
/Opuściłeś śliczne niebo, 
Obrałeś barłogi/ x2 
 
3. Czyżeś nie mógł Sobie, 
W największej ozdobie, 
/Obrać pałacu drogiego, 
Nie w tym leżeć żłobie? / x2 
 
4. Gdy na świat przybywasz, 
Grzechy z niego zmywasz, 
/A na zmycie tej sprośności, 
Gorzkie łzy wylewasz./ x2 
 
O gwiazdo betlejemska 
 
1. O gwiazdo betlejemska zaświeć na 
niebie mym 
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za 
światłem Twym 
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn 
Bóg – Człowiek z Matki Świętej 
dany na okup win 
 
2. O nie masz Go już w szopce, nie masz 
Go w żłobku tam 
Więc gdzie pójdziemy Chryste, gdzie się 
ukryłeś nam? 
Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości 
żar 
I hołd Ci niski oddać. To jest nasz 
wszystek dar. 
 
Wesołą Nowinę 
 
1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, 
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie. 
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta 
Dziecina? 
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. 
 

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, 
pokój ludziom głoszą duchy światłości. 
Jak miła... 
 
3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, 
pokłonem uczciła to Niemowlątko. 
Jak miła... 
 
4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, 
i Panną, jak była, Panną została. 
Jak miła... 
 
5. Królowie na wschodzie już to poznali 
i w Judzkim narodzie szukać jechali. 
Jak miła... 
 
6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, 
do szopy w Betlejem zaprowadziła. 
Jak miła... 
 
7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. 
Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego! 
 
Lulaj Go Matko 
 
1. Wszystko się raduje  
na tym Bożym świecie. 
Więc i Ty Maryjo, 
dziś nie płacz nad Dziecięciem. 
 
Ref.: Lulaj Go, Matko, lulaj, 
lulaj, przy sercu swoim. 
To święte Dziecię Boże, 
choć w stajni, pośród koni. 
Lulaj Go, Matko, lulaj, 
lulaj, by w śnie odpoczął. 
Niech czuje Twoje ręce, 
On wierzy Twoim oczom. 
 
2. Nie płacz, Matko, nie płacz, 
cóż, że leży w żłobie. 
Wszak to Dziecię Święte, 
teraz jest przy Tobie. 
 
3. Nie płacz, Dziecię, nie płacz, 
cóż, że leżysz w żłobie. 
Przecież Święta Matka 
Boga widzi w Tobie. 
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Bóg narodził się 
 
1. Nadziei blask, aż po nieba kres 
świąteczny czas, płonie blaskiem świec 
Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew 
Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się 
 
2. Życzenia szept mknie ku gwiazdom 
wprost 
O dobry sen, o spokojny los 
teraz każda myśl jasna jest jak śnieg 
Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się 
 
3. Nie pytaj mnie jak wypada żyć 
niewiele wiem, błądzę tak jak ty 
wśród szaleństwa dni jak wytchnienia cień 
Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. 
 
4. Choć w sercu swym nosisz tylko lód 
ten jeden raz, uwierz w prawdy cud 
gdy podniesiesz wzrok, nagle pojmiesz że 
Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się 
 
5. W stajence gdzie od pokoleń stu 
Dzieciątka sen, wkoło świat bez chmur 
przez otchłanie lat, aż po czasu kres 
Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. 
 
Pospieszcie o wierni 
 
1. Pospieszcie o wierni 
Pospieszcie z weselem 
pospieszcie, pospieszcie 
do Betlejem. 
Tam jest Dzieciątko dla nas narodzone 
 
Ref: Oddajmy pokłon Jemu /x3 Królowi 
 
2. Adeste fideles leti triumfantes 
venite, venite in Betleem 
natum videte Regem Angelorum 
 
Ref: Venite adoremus / x3 Dominum 
 
3. Śpiewajcie Królowi chóry archanielskie 
śpiewajcie z zastępem spragnionych rzesz 
Chwała na niebie, Bogu na ziemi 
 
Ref: Oddajmy pokłon Jemu /x3 Królowi 
 

Anioł to ogłosił nam 
 
1. W tę betlejemską jasną noc 
Bóg Słowo spełnił swe 
Syn z Dziewicy rodzi się 
Zbawienie światu śle. 
 
Ref: Anioł to ogłosił nam 
w poszumie skrzydeł swych 
Ziemia śpiewa, gwiazdy lśnią 
Na czystym nieba szkle 
 
2. W ubogim żłóbku leży tam 
Na sianku cicho śpi 
Dla nas ludzkie ciało wziął 
Choć Synem Bożym jest. 
 
U żłóbka 
 
1. Śliczna gwiazda wschodzi nam 
Już na niebie światłem lśni 
Bo w Betlejem przyszedł Pan 
Jezus się narodził dziś. 
 
Ref. Panie Jezu, Boża radość tak nastaje 
Bo Ty jesteś z nami już 
I przed żłóbkiem serce moje drży o Panie 
Tak ze szczęścia Boże mój. 
 
2. Aniołowie grają Mu 
pastuszkowie niosą cześć 
I ja Tobie Jezu mój 
Serce moje daję też 
 
Dlaczego dzisiaj 
 
1. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje, 
I jako słońce niebo jaśnieje? 
 
Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził, 
Aby nas od piekła oswobodził. 
 
2. Dlaczego dzisiaj Boży Aniele, 
Ogłaszasz ludziom wielkie wesele? 
 
3. Dlaczego gwiazda nad podziw świeci, 
I przed Królami tak szybko leci? 
 
4. Czemuż pasterze do szopy śpieszą? 
I podarunki ze sobą niosą? 
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Droga krzyżowa z Matką Bożą 
 
Ref. Matko, która nas znasz 
z dziećmi Swymi bądź 
na drogach nam nadzieją świeć 
Z Synem Twym, z nami idź. 
 
1. Matko Osądzonego 
- przyjdź i drogę wskaż 
Matko Biczowanego 
- do Syna Swego nas prowadź 
Bogu Towarzysząca 
- pokój światu daj 
 
2. Matko krzyż podnosząca 
- przyjdź i drogę wskaż 
Dla zbawienia naszego 
- do Syna Swego nas prowadź 
Pośredniczko najlepsza 
- pokój światu daj 
 
3. Matko upadających 
- przyjdź i drogę wskaż 
Matko prześladowanych 
- do Syna Swego nas prowadź 
Wszystkich grzesznych ucieczko 
- pokój światu daj 
 
4. Matko wszystkich cierpiących 
- przyjdź i drogę wskaż 
Która nas zawsze pocieszasz 
- do Syna Swego nas prowadź 
Nadziejo nasza w Panu 
- pokój światu daj 
 
5. Matko krzyż nam dająca 
- przyjdź i drogę wskaż 
Która słabym pomagasz 
- do Syna Swego nas prowadź 
Ty nas zawsze rozumiesz 
- pokój światu daj 
 

6. Matko wszystkich wierzących 
- przyjdź i drogę wskaż 
Daj odwagę i siłę 
- do Syna Swego nas prowadź 
Naucz nas miłosierdzia 
- pokój światu daj 
 

7. Matko ludzi upadłych 
- przyjdź i drogę wskaż 
Naucz nas zawsze powstawać 
- do Syna Swego nas prowadź 
Drogo nasza do Pana 
- pokój światu daj 

 
8. Matko wszystkich płaczących 
- przyjdź i drogę wskaż 
Drogowskazie najlepszy 
- do Syna Swego nas prowadź 
Ratuj naszą Ojczyznę 
- pokój światu daj 
 
9. Dziewico z nami idąca 
- przyjdź i drogę wskaż 
Ratuj nas w naszych upadkach 
- do Syna Swego nas prowadź 
Nigdy nas nie opuszczaj 
- pokój światu daj 
 
10. Matko promieniu czystości 
- przyjdź i drogę wskaż 
Matko prosząca za nami 
- do Syna Swego nas prowadź 
Matko przebaczająca 
- pokój światu daj 
 
11. Matko o sercu zranionym 
- przyjdź i drogę wskaż 
Mieczem boleści przeszyta 
- do Syna Swego nas prowadź 
Odkupicielko nasza 
- pokój światu daj 
 
12. Matko pod krzyżem stojąca 
- przyjdź i drogę wskaż 
Matko przez Syna nam dana 
- do Syna Swego nas prowadź 
Za dzieci nas przyjmująca 
- pokój światu daj 
 
13. Matko nad Synem schylona 
- przyjdź i drogę wskaż 
Matko pełna miłości 
- do Syna Swego nas prowadź 
Panno wierna do końca 
- pokój światu daj 
 
14. Matko nad grobem Syna 
- przyjdź i drogę wskaż 
Zmartwychwstania Nadziejo 
- do Syna Swego nas prowadź 
Módl się zawsze za nami 
- pokój światu daj. 
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Za jaką cenę 
 
1. Rozmyślam nad Miłością 
Co ślad znaczyła mocą 
I uczę się pojmować Ją 
Rozmyślam nad Dobrocią 
Co czynić źle nie mogła 
Choć wokół wyszydzano Ją 
 
Ref : Za jaką cenę przyszło Ci 
Stać się człowiekiem z Ciała i Krwi? 
Czułeś tak samo, czułeś jak my 
Kiedy Ci postawiono krzyż 
Chciałeś zapłakać, nie było łez 
Wiedziałeś Ojciec opuścił Cię 
Zabrakło Piotra, 
który z Tobą w ogień chciał iść 
 
2. Za winy ojców i nasze 
Stałeś się Barabaszem 
Choć nigdy grzech nie splamił Cię 
Jak owca na rzeź prowadzona 
milczałeś, gdy na ramionach 
przyszło Ci dźwigać ciężar win 
 
Ref: Ciągle za mało było im 
kiedy słyszeli bólu krzyk 
Nie pamiętali tego, gdy 
Wołali: Królem bądź nam Ty! 
Teraz zabrakło tak wielkich słów 
Dokoła wrogi szydził tłum 
Krzyczeli: Skoro jesteś Bogiem - uczyń 
cud! 
 
Panie przebacz nam 
 
1. Panie przebacz nam 
Ojcze, zapomnij nam 
Zapomnij nam nasze winy 
Przywołaj kiedy zbłądzimy 
Ojcze, zapomnij nam 
 
2. Panie, przyjmij nas 
Ojcze, przygarnij nas 
I w swej ojcowskiej miłości 
 
Ku naszej schyl się słabości 
Ojcze, przygarnij nas. 

Liczę na Ciebie Ojcze 
 
Ref.: Liczę na Ciebie Ojcze 
Liczę na miłość Twą 
Liczę na Ciebie Ojcze 
Na Twą Ojcowską dłoń 
Liczę na Ciebie Ojcze 
Liczę na każdy dzień 
/Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie 
zawiodę się/ x2 
 
1. Zbyt dobrze wiem kim jestem 
pyłkiem i liściem na wietrze 
I wiem Kim Jesteś Ty Wielki Boże 
więc wołam w dzień i w noc. 
 
2. Będziemy zawsze razem, 
będziemy zawsze blisko 
Z Tobą mój Panie osiągnę wszystko 
zdobędę cały świat 
 
3. Chciałabym jak iskierka 
Świat cały sobą zapalić 
Chciałabym sercem dosięgnąć nieba 
Więc wołam w dzień i w noc. 
 
Święty, Święty 
 
Święty, Święty, Święty, Święty 
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów 
Ref.: Dziś wznosimy nasze ręce 
uwielbiając Miłość Twą 
Święty, Święty, Święty, Święty. 
 
Nie zamykajmy serc 
 
Nie zamykajmy serc 
Zbawienia nadszedł czas 
Gdy Chrystus puka do drzwi 
Może ostatni raz. 
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Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem 
 
1. Nasz Pan jest dobrym Pasterzem, 
Zagubionych szuka stroskany, 
/Wracających z radością wita 
i w ramiona bierze, 
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem./ x2 
 
2. Nasz Pan przebaczył Piotrowi, 
Nasz Pan po trzykroć zdradzony, 
/I słabemu człowiekowi 
wciąż na nowo wierzy, 
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem./ x2 
 
3. Magdalenę przygarnął z czułością, 
Dobrą ręką przekreślił, co było, 
/Naszą słabość rozumie, 
a żal miłością mierzy, 
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem./ x2 
 
4. Nasz Pan dał niebo łotrowi, 
Zacheusza Pan dojrzał, gdzieś w tłumie, 
/Bo na wszystkich Mu łotrach 
i celnikach też zależy, 
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem./ x2 
 
5. O Panie, jesteśmy przed Tobą, 
Z Magdaleną i Piotrem i łotrem, 
/Lecz idziemy szukając Ciebie 
w tej gorącej wierze, 
Że Ty jesteś naszym Pasterzem /x2 
 
Bicz 
 
Bicz, trzymasz w ręku bicz 
chcesz uderzyć nim 
brak odwagi ci. 
Uderz, uderz tylko raz 
aż upadnie Pan z bólu wielu ran 
 
Ref. Panie mój to za mnie kolce te 
muszą ranić i niszczyć Ciało Twe 
 
Spójrz, ręka twoja drży 
w twoich oczach łzy, ale musisz bić 
Tak, uderz jeszcze raz zgładź miniony czas 
Pan powiedział tak: 
 
Ref. Synu mój za ciebie kolce te 
muszą ranić i niszczyć Ciało Me 

Pan wieczernik przygotował 
 
Ref:. Pan wieczernik przygotował Swój 
zaprasza lud 
Dla nas wszystkich dom otworzył 
I zastawił stół /x2 
 
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, 
Bowiem mija czas 
Przyjdźcie chorzy i ubodzy 
Pan uzdrowi Was 
 
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje 
miejsce ma, 
Niech nikogo w nim nie braknie, uczta 
Pańska trwa 
 
3. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy 
jedno 
z Nim Bóg z miłością go nazywa 
przyjacielem Swym. 
 
Idziesz przez wieki 
 
1. Idziesz przez wieki, 
Krwią znaczysz drogę 
Twardą od cierpień i bólu. 
Krzyż niesiesz ciężki, koisz ból, trwogę, 
O Jezu Chryste, nasz Królu. 
 
Ref. Króluj nad nami, 
władaj sercami, 
niech wszędzie płonie znicz wiary. 
Niech zew Miłości, wiary, ufności 
świat wiedzie pod Twe sztandary. 
 
2. Książę pokoju, 
Władco nieba, ziemi, 
Obdarz pokojem świat cały, 
Po ziemskim boju z Tobą zjednoczeni,` 
Niech nucim hymn Twojej chwały. 
 
3. Cichy Baranku, Boże miłości, 
Rozpal przed nami swe zorze, 
Naucz nas męstwa, świętej cichości, 
Prowadź nas w niebo, nasz Boże. 
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Chcę brać życie z Toba Boże 
 
1. Myślę, że nadejdzie dzień, w którym 
pojednamy się, 
aby razem przejść przez wszystkie dni. 
Przyjmij Panie dzieci swe, które wciąż 
błagają Cię, 
o Twą miłość, o Twą wieczną łaskę. 
 
Ref: Chcę brać, brać życie z Tobą Boże 
i wiem, że Ty mi w tym pomożesz, 
więc dziś wysłuchaj mnie, proszę Cię, 
otwórz mi moje serce. 
 
2. Usłysz dziś wołanie me, 
jak to echo niesie się, 
Boże przyjmij wiarę, miłość mą. 
Daj mi światło mocy Twej, które 
poprowadzi mnie, 
do Twej chwały, do Królestwa Twego. 
 
Przyjaciela mam 
 
Przyjaciela mam 
Co pociesza mnie 
Gdy o Jego ramię oprę się 
W Nim nadzieję mam 
Ulecza strach 
On najbliżej jest 
Zawsze troszczy się 
/Królów Król 
Z nami Bóg/ x 2 
Jezus x 4 
 
O Panie Tyś moim Pasterzem 
 
1. O Panie Tyś moim Pasterzem 
Tak dobrym, że nic mi nie braknie 
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz 
Prostymi ścieżkami prowadzisz 
 
Ref: Pasterzem moim jest Pan 
I nie brak mi niczego /2x 
 
2. Choć idę przez ciemną dolinę 
Niczego nie muszę się trwożyć 
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie 
W obronie mej stanąć gotowy 
 

3. Do stołu swojego zaprasza 
Na oczach mych wrogów to czyni 
Olejkiem mą głowę namaszcza 
A kielich napełnia obficie. 
 
Uwielbiony Panie bądź 
 
Uwielbiony Panie bądź 
za to, że wybrałeś krzyż 
Aby ja ukochał go 
bym nie umarł ale żył. 
 
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. 
 
Rysuję krzyż  
 
1. Rysuję krzyż z kropelką krwi 
I Z jedną durzą łzą 
za krzyżem drzwi 
Do nieba drzwi 
Dla mnie otwarte są. 
 
Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy 
przelane krople krwi 
Jezu dziękuję Ci 
za otwarte nieba drzwi 
drogę którą szedłeś Ty 
Jezu dziękuję Ci. 
 
2. Ten ciężki krzyż, 0 Jezu mój 
pomogę dźwigać Ci 
żeby ten pot i ciężki znój 
czegoś uczyły dziś. 
 
3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę 
za grzeszny cały świat 
obmyję Ci z ramienia Krew 
i Twoich drogich szat. 
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Będę śpiewał Tobie 
 
Będę śpiewał Tobie 
Mocy moja 
Ty panie jesteś mą nadzieją 
Tobie ufam i bać się nie boję. 
 
Aby byli jedno 
 
Ref. Aby byli jedno, 
żeby świat zobaczył. 
Ażeby mieli miłość, 
żeby świat uwierzył. 
 
1. Fałszywy krzyk sloganów, 
egoizmu rwąca rzeka. 
Łamią ludzkie serca, 
niszcząc w nas człowieka. 
Nasz świat przeklętym sprawom 
Niewolniczo chyli czoła. 
A Syn Wszechmogącego, 
Chrystus ciągle woła. 
 
2. Choć zło stale nas łudzi, 
obietnica jest nam dana, 
Ze wszystko stworzenie, 
zbawi się przez Pana. 
W daremnych choćby trudach 
nie traćmy nigdy ducha. 
Ufajmy Chrystusowi, 
On wciąż się modli, posłuchaj. 
 
Skacz w górę. 
 
Ref.: Skacz w górę Pana chwal, 
wywyższaj jego imię i uwielbiaj go. 
Skacz w górę Pana chwal, 
On skałą twego życia jest. 
 
1. Gdy Dawid kiedyś królem był, 
radował się przed Panem 
ze wszystkich sił. 
Choć córka Saula wzgardziła nim, 
On wcale się nie przejął tym. 
 
2. Gdy kiedyś świat ten wyśmieje Cię, 
Ty trwaj mocno w Bogu i pamiętaj że, 
On żyje w tobie i w trudne dni 
zginąć nie pozwoli Ci. 

Jezu Tyś jest światłością  
 
Jezu Tyś jest światłością mej duszy 
Niech ciemność ma nie przemawia do 
mnie 
już 
Jezu Tyś jest światłością mej duszy 
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. 
 
Zatrzymaj się 
 
1. Codziennie rano wstaje słońce 
By swoim ciepłem ogrzać nas 
Takie jest gorące 
Bo on je stworzył nam 
 
Ref. Zatrzymaj się 
Gdzie pędzisz tak 
Po co tan bieg 
Do wszystkich ważnych spraw 
Bóg nam serce dał 
By miłość trwała w nas 
 
2. Gdy człowiek biegnie wciąż przed 
siebie 
Po drodze gubiąc życia sens 
To w końcu sam już nie wie 
Jak zatrzymać się 
 
Ref. Zatrzymaj się 
Gdzie pędzisz tak 
Po co tan bieg 
Do wszystkich ważnych spraw 
Bóg nam serce dał 
B miłość trwała w nas 
Zatrzymaj się 
By oddech wziąć 
Zatrzymaj się 
By komuś podać dłoń 
Bóg nam serce dał 
By miłość trwała w nas 
Zatrzymaj się 
By oddech wziąć 
Zatrzymaj się 
By komuś podać dłoń 
By miłość trwała w nas. 
 
 
 



 77

Pozdrów nas jeszcze raz 
 
1. Gdy ostatnia Twa pielgrzymka 
wiodła Ciebie przed tron Boski, 
w naszych sercach brzmiały słowa: 
„Pozdrawiam pielgrzymów z Polski!” 
 
Ref.: Pozdrów nas jeszcze raz! (x3) 
Janie Pawle! 
Otwórz okno na niebie, 
chcemy widzieć znów Ciebie, 
jak z obłoków nam głosisz 
Bożą prawdę. 
 
2. Ty już do nas nie przyjedziesz. 
My do Ciebie nie możemy. 
Ale wspieraj z nieba Polskę 
swym świętym ojcowskim ramieniem! 
 
Chrystus Pan Boży Syn 
 
Chrystus Pan Boży Syn 
Zbawca nasz zgodził się 
Wziąć mój grzech 
Za mnie umrzeć chciał 
A żebym znał mój ogrom win 
I wiedział, że krew Jego zbawia 
Oczyszcza i leczy 
 
Ref.: Wywyższony bądź 
Jezu Baranku mój 
Tyś jedyny Odkupiciel 
Tyś mój Król 
 
Wywyższony bądź 
Boży Baranku 
Przed Twym tronem 
dziś najwyższy 
Składam hołd. 
 
Wystarczy byś był 
 
Wystarczy byś był, 
Nic więcej, 
Tylko byś był, 
Nic więcej, 
By Twoje skrzydła otuliły mnie! 
 
 

Nocą ogród Oliwny 
 
1. 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 w okno 
na skrawek nieba chmurnego, 
Tyle w życiu cierpienia, 
lecz nie śmiem pytać: dlaczego ? 
 
A, a, a moje serce gra 
 
Ref. A, a, a moje serce gra. 
U, u, u bo Pan Jezus jest tu/x2 
W moim sercu mieszka Pan, 
już nie będę w życiu sam. 
O nie, nie, nie. 
 
Moje serce Panu gra, 
Rock and rolla raz i dwa, 
podskakuje sobie w takt, 
Bożą radość w sercu ma. 
W moim sercu mieszka Pan, 
już nie będę w życiu sam. 
O nie, nie, nie. 
 
Niech miłość Twoja Panie 
 
Niech miłość twoja Panie, strzeże mnie 
Pieśnią chcę chwalić imię Twe 
I z dziękczynieniem sławić Cię. 
 
Dzięki o Panie  
 
Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, 
o Wszechmogący nasz Królu w niebie. 
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Ty mi Boże wystarczysz 
 
Ref. Ty mi Boże wystarczysz 
Ty tylko Ty. 
Ty mi Boże wystarczysz 
Kocham, kocham Cię. 
 
1. Radosnym być uśmiechać się 
Tak chciałby każdy z nas 
Czy jednak wiesz, że tylko Bóg 
Radością naszą jest /4x 
 
2. Kochanym być i kochać też 
tak chciałby każdy z nas 
czy jednak wiesz, że tylko Bóg 
miłością naszą jest /4 x 
 
3. Bogatym być i wszystko mieć 
tak chciałby każdy z nas 
czy jednak wiesz, że tylko Bóg 
skarbem naszym jest /4x 
 
4. I mądrym być i wiedzę mieć 
tak chciałby każdy z nas 
czy jednak wiesz, że tylko Bóg 
mądrością naszą jest /4x 
 
5. Sławę mieć i gwiazdą być 
tak chciałby każdy z nas 
czy jednak wiesz, że tylko Bóg 
prawdziwym szczęściem jest /4x 
 
Owca  
 
Ref.:  Puk, puk, Puk- oto ja 
Zagubiona owca Twa 
Puk puk puk- czy to Ty? 
Jezu proszę otwórz mi 
 
1. Stoję Panie u Twych drzwi 
Czekam aż otworzysz mi 
Ty uczyłeś jak mam żyć 
Ja mądrzejsza chciałam być. 
 
2. Ciemno jest, boję się 
Nie chcę tego: nie! nie! nie! 
Teraz wiem, zrobiłam źle 
Panie błagam ratuj mnie!!! 
 
 

Srebra i złota 
 
Srebra i złota mi brak, 
lecz to co mam daję ci. 
W imię Pana Jezusa mego 
daj rękę, powstań i chodź. 
 
Ref.: I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal 
/ x 2 
Jezus Chrystus zbawić cię chce. 
Daj rękę, powstań i chodź 
 
Żuczek 
 
1. Małego żuczka kocha Bóg 
ochrania Go w każdy czas. 
A jeśli żuczka kocha Bóg 
to kocha także i nas. 
 
Ref.: On kocha nas 2x 
Ona bardzo kocha nas 
2. Małego kotka...... 
3. Dużego słonia....... 
4. Maleńką myszkę...... 
5. Wszystkie dzieci....... 
 
Są dni 
 
1. Są dni, gdy czuję szczęścia smak, 
Gdy mi radości świeci słońce. 
Cieszy mnie śpiewający ptak 
I nawet mały kwiat na łące. 
I bliźni do mnie śmieje się. 
Ja pragnę, Panie, wielbić Cię. 
 
Ref. Pieśnią niech me życie się stanie, 
Pieśnią ku Twej chwale, o Panie, 
Pieśnią tą przemieniam działanie w 
modlitwę. 
Panie mój, dla Ciebie chcę śpiewać, 
Serce Twą radością ogrzewać, 
Miłość nieść każdemu, kto na mojej drodze 
 
2. Są dni, gdy burza zrywa się 
I słońce w chmurach smutku znika. 
Deszcz pada, wiatr przeciwny dmie, 
Serce cierpienie, ból przenika. 
I choć mi smutno jest i źle, 
Ja pragnę, Panie, wielbić Cię. 
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Przyjdź, mój Jezu 
 
1. Dziś przychodzisz także do mnie, dobry 
Jezu, 
Już za chwilę przyjmę Ciebie w Hostii tej. 
Tak się cieszę na to, co mam dzisiaj 
przeżyć, pierwszy raz 
I tak wielką radość czuję w duszy mej. 
 
Ref.: Przyjdź, mój Jezu, dobry Jezu, 
Obdarz łaską i w serce miłość wlej. 
Przyjdź, mój Jezu, dobry Jezu 
I na zawsze już pozostań w duszy mej. 
 
2. Dziś gotowa jestem już na to spotkanie. 
Na przyjęcie Twej Osoby w sercu mym. 
W duszy mojej urządziłem Ci mieszkanie,  
które lśni, 
Tak byś dzisiaj wreszcie mógł zamieszkać 
w nim. 
 
3. Choć tak mało jeszcze znam Cię  
i rozumiem, 
wiem jak ważne jest dziś to, że spotkam 
Cię. 
Więc ugościć pragnę Ciebie, tak jak 
umiem  
w sercu mym 
I mą wdzięczność tymi słowy wyznać 
chcę. 
 
Będziemy tańczyć  
 
1. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać 
Będziemy klaskać w dłonie swe 
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą  
w twarz 
Spotkamy się z nowym Jeruzalem. 
 
2. Będziemy tańczyć będziemy śpiewać 
Będziemy klaskać w dłonie swe  
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi 
nas 
Przed Ojcem swym przed Adonai 
 
3. Nadejdzie dzień, w którym wszystko 
spełni się 
Co dawno już objawił Bóg 
Wiec mocno trwaj nigdy nie poddawaj się 
Nie poddawaj się!  

Cieszę się, Jezus zbawił mnie 
 
1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie! 
Cieszę się, bo Jezus zbawił mnie! 
Śpiewam Alleluja! 
 
2. Cieszę się, Jezus kocha mnie! 
 
3. Cieszę się, Jezus z nami jest! 
 
Tyćki 
 
1. Jeśli kogoś chcesz małego spotkać 
proszę bardzo jest stokrotka. 
Lecz niziutko musisz schylić głowę 
by stokrotki słyszeć mowę. 
 
Ref. Tylko mały taki tyci, mały 
człowiek świat pokochać może cały. 
Przecież nawet wielki Bóg 
bardzo małym stać się mógł. 
 
2. Jeśli głębię chcesz zobaczyć wielką 
proszę bardzo jest źródełko. 
Przed źródełkiem też uklęknąć trzeba 
by zobaczyć w nim pół nieba. 
 
3. Jeśli chcesz zapytać jak tam zdrówko 
To rozejrzyj się za mrówką 
i uważnie w lesie stawiaj nogi, 
choć raz ty zejdź mrówce z drogi. 
 
4. Jeśli człowiek chce być bardzo wielki 
musi zmaleć do muszelki 
i nie marzyć by być wielkoludem 
lecz najmniejszym Bożym cudem. 
 
Ref. Tylko mały taki tyci, mały 
człowiek świat pokochać może cały. 
Przecież nawet wielki Bóg małych nas 
pokochać mógł. 
 
Oto ja  
 
Oto ja Panie poślij mnie 
Hinne ni Adonai Szera heni 
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W moim sercu mieszka Bóg  
 
W moim sercu mieszka Bóg, 
A Jego flagą radość jest! (x2) 
A Jego flagą radość jest! 
 
Ref: Podniosę flagę wysoko, wysoko (x2) 
Niech pozna Boga cały świat! (x2) 
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, 
(x2) 
Niech pozna Boga cały świat! (x2) 
 
Być bliżej Ciebie chcę 
 
1. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, 
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. 
Ty w sercu moim trwasz,  
Z miłością Stwórcy ziem 
Tulisz w ojcowski płaszcz,  
Chroniąc mnie w nim. 
 
2. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, 
Za Tobą życiem swym iść jako cień. 
Daj tylko, Boże dusz,  
Obecność Twoją czuć, 
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. 
 
3. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, 
W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, 
Gdy czuwam i wśród snu, 
Czy słońce jest, czy mrok 
Niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, 
wzrok. 
 
Przyjdź, Jezu przyjdź 
 
1. Przyjdź, Jezu przyjdź, czekamy dziś 
Do naszych serc, do naszych dni. /x2 
 
Niech spłynie Twoja łaska  
I niech wypełni mnie 
Bo nadszedł dzień, by cały świat  
Poznał Cię. 
 
Ref.: Tyś Królem jest (x2) 
Wołamy przyjdź (x2) 
 
 
 

Chcę do Ciebie podobnym być 
 
Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu 
Ja chcę do Ciebie podobnym być. 
Naczyniem które byś napełniać mógł. 
Chcę do Ciebie podobnym być. 
 
Odnajdę Cię 
 
1. Zawsze pójdę tam, gdzie Ty, 
Moja drogę znaczą, ślady Twoich stóp. 
Przystanią moją jest najmniejszy nawet 
kąt, 
Tylko w domu twym. 
 
Ref.: W każdym krańcu świata,  
będę szukać Cię. 
W każdym krańcu świata,  
tam odnajdę Cię. 
 
2. Przy Tobie zawsze będę, 
po tchnienia kres, ostatnią myśl  
Wśród wichrów i wśród burz. 
Ty jeden życia sens. Nas nie rozdzieli nic. 
 
Jestem rybakiem Pana 
 
1. Jestem rybakiem Pana  
Więc zarzucam sieci swe 
Gdy troski mnie przygniatają  
Chlup, chlup ja topię się. 
 
Siala la la la la, Siala la la la la,  
Siala la la la la 
 
2. Jezus mym przyjacielem  
On ratuje życie me 
Wyciąga do mnie rękę  
Ja mocno trzymam się. 
 
Wywyższony 
 
Wywyższony  
Zawsze będziesz wywyższony  
Jesteś godzien honoru i czci 
Zawsze będę  
Stał przed Tobą by Cię wielbić  
I chwalić przez wszystkie moje dni. 
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Nocka 
 
1. Dumna była ciemna noc,  
że sukienkę piękną ma 
złoty, księżycowy włos, 
srebrnych gwiazdek ciepły blask. 
Ale nadszedł taki dzień, 
Że obudził nockę głos, 
Nie wiedziała czy to sen, 
A to anioł wołał ją. 
 
Ref.: Dziecię w stajni urodzone  
na sianeczku śpi, 
Płacze z zimna utrudzone,  
jak listeczek drży.  
Piękną nocko masz sukienkę,  
srebrny na niej blask 
biegnij nocko do stajenki  
daj Mu ciepło gwiazd. 
Kolędowa nocko śpiewaj,  
obudź cały świat, 
Skłoń się dzieciąteczku z nieba,  
gwiazdki ciepłe daj. 
 
2. I pobiegła ciemna noc 
Do stajenki w zimny czas 
Potargała złoty włos, 
Bo ją smagał deszcz i wiatr 
A w stajence Dziecię drży, 
Weszła nocka w blasku gwiazd 
W stajni światło jasne lśni 
Ciepłe nóżki Dziecię ma. 
 
Ref.: Dziecię w stajni urodzone  
na sianeczku śpi 
I nie płacze utrudzone,  
nie drży z zimna dziś 
Nocka dała mu sukienkę,  
ciepło srebrnych gwiazd, 
Już nie zimno jest w stajence,  
Dziecię może spać. 
Kolędowa nocko śpiewaj,  
obudź cały świat, 
Skłoń się Dzieciąteczku z nieba  
w Narodzenia czas. 
 
 
 
 

Gwiazdy tańczyły 
 
1. Gwiazdy tańczyły 
W noc, gdy przyszedł Pan. 
Ziemia śpiewała 
W takt niebiańskich gam. 
 
Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń 
Oto Król narodził się, Jemu cześć. 
 
2. Maryja cieszyła się 
Widząc Króla ziem. 
Pasterze w pokłonach 
Chylili głowy swe. 
 
3. Mędrcy przybyli, 
Znając miejsce to. 
Złożyli dary 
Uwielbiając Go. 
 
4. Śpiewam o Panie 
Sławiąc imię Twe. 
U Twego żłóbka 
Składam serce swe. 
 
Narodzenia czas  
 
1. Na ziemi śpi mrok i wieje wiatr,  
za progiem już noc w Narodzenia czas.  
Dziś stajnią jest dom i z siankiem kąt,  
tuli się Dziecię do Matczynych rąk.  
 
Ref.: Śpij Synku w noc jasną  
Dziś gwiazdy nie gasną,  
Przy Tobie jest Matka i kocha Cię. 
Śpij Synku Mój mały  
Do Ciebie świat cały,  
Dziś biegnie i dary Ci przynieść chce. 
Śpij Synku mój i oczka zmruż,  
Dziś Twoja jest nocka, więc zaśnij już.  
 
2. Świat stroi swój dom  
W gwiazdkowe dni,  
I śpiewa nam dzwon  kolędowe sny.  
Dziś budzi nas świat przy blasku gwiazd,  
Srebrzy się niebo w narodzenia czas. 
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Oj Maluśki 
 
1. Oj, maluśki, maluśki, maluśki,  
jako rękawicka  
Alboli tyz jakoby, jakoby  
kawałecek smycka. 
 
Ref.: Śpiewajcie i grajcie mu 
dzieciątku małemu 
 
2. Cy nie lepiej by tobie, by Tobie  
siedzieć było w niebie 
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany  
nie wyganiał Ciebie. 
 
3.Tam kukiołki jadałeś, jadałeś  
z carnuską i miodem, 
Tu się tylko zasilać, zasilać 
musis samym głodem. 
 
4. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie  
słodkie małmazyje, 
Tu się Twoja gębusia, gębusia  
łez gorskich napije. 
 
5. Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły  
prześlicne janioły, 
A tu lezys sam jeden, sam jeden  
jako palec goły. 
 
Nowy rok bieży  
 
1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, 
a kto, kto?  
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę 
na Ziemi (x2) 
 
2. Leży Dzieciątko jako jagniątko, 
a gdzie, gdzie?  
W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie,  
znajdziecie. (x2) 
 
3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, 
Jezusa?  
Podło uwity, nie w aksamity, 
ubogo. 
 
 
 
 

Raduj się świecie 
 
1. Raduj się, świecie, przyszedł Pan! 
Niech zabrzmi chwały pieśń. 
Niech każde serce Mu zrobi miejsce, 
Niech śpiewa wszelki twór, 
Niech śpiewa wszelki twór, 
Niechaj niebo i cała Ziemia chwalą Go. 
 
2. Bóg sprawiedliwy pełen łask.  
Objawił miłość swą.  
Dał światu Syna swego, świętego 
jedynego.  
Niech śpiewa wszelki twór, 
Niech śpiewa wszelki twór. 
Niechaj niebo i cała ziemia chwalą Go. 
 
Kto wie czy za rogiem  
 
1. Bo kiedy miasto na Święta się stroi 
Niejeden z nas o przyszłość się boi, 
Niejeden z nas w marzenia ucieka, 
Wierząc, że spełnienie gdzieś czeka 
 
Ref.: A kto wie czy za rogiem 
Nie stoją anioł z Bogiem? 
I warto mieć marzenia, 
Doczekać ich spełnienia 
Kto wie czy za rogiem 
Nie stoją Anioł z Bogiem,  
Nie obserwują zdarzeń 
I nie spełniają marzeń? 
Kto wie, kto wie? 
 
2. Niejeden z nas czasami robi jakiś błąd, 
Czasem się zdarza dwa razy pod rząd 
Ufa tym, co nie warci ufania 
Kocha tych, co nie warci kochania 
 
3. Jeśli zrobisz ten właściwy krok, 
Zanim znów upłynie życia rok 
To wszystko będzie tak, jak trzeba 
Z udziałem lub bez udziału nieba 
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Dzisiaj spojrzał na mnie Pan 
 
Ref. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan  
i ja też spojrzałem na Niego.  
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,  
powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!''  
 
1. Spojrzał Pan bogatemu  
młodzieńcowi w oczy 
I rzekł: ,,zostaw wszystko 
Teraz, już możesz pójść za mną'',  
A on odszedł i zasmucił się.  
 
2. W synagodze Pan nauczał wszystkich, 
Ale ujrzał człowieka chorego. 
Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy, 
Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?'' 
 
3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić 
 nic nie mogli i zaparł się Pana. 
Potem gorzko zapłakał 
I zobaczył oczy Pana pełne łez 
przebaczenia. 
 
4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią 
Magdaleną 
i rzekł jej : ,,Mario!'' 
Ona rozpoznała swego Pana 
I z pewnością ucieszyła się! 
 
UBoga droga.  
 
Czasami rower lepszy niż auto 
czasami stajnia lepsza niż hotel,  
niejeden przeżył, niejeden miał to 
i dobrze wiedział, co będzie potem. 
Największe skarby nie są ze złota,  
nie zawsze trzeba wiedzieć, kto daje 
i czasem całkiem niezła robota 
żadnych oklasków nie dostaje. 
 
Ref. UBoga droga, 
droga u Boga jest, 
tyle masz, ile dasz, 
tyle masz, ile dasz. 
 
Bywa, że chleba nie ma za wiele 
i zdrowia także jakoś nie zbywa,  
są tacy, którzy nawet w niedzielę 
żyją dla innych, 
to święci chyba. 

Ref. UBoga droga………. 
 

Pan wszechświata,  
Bóg jedyny 
Jego jest ziemia 
i Jego jest niebo 
Jak to możliwe 
chłopcy, dziewczyny, 
że nie ma bardziej ubogiego? 
 
Cieszę się 
 
Cieszę się Jezus kocha mnie/ 3x 
Śpiewam  chwała Alleluja 
Jezus zbawił mnie. 
/Kiedy  byłem grzesznym Jezus zbawił 
mnie/ 2x 
Śpiewam  chwała Alleluja 
Jezus zbawił mnie. 
/Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił 
mnie/ 2x 
Śpiewam  chwała Alleluja 
Jezus zbawił mnie. 
/Będę Go uwielbiał Jezus zbawił mnie/ 3x 
Śpiewam  chwała Alleluja 
Jezus zbawił mnie. 
 
Bo jesteś dobry 
 
Zawsze wierny byłeś mi 
Kiedy zawodziłem ja 
Niepojęty w Miłości Swej 
Dobrze jest z Tobą być 
darowałeś życie mi 
zabrałeś winę mą i grzech 
nikt nie kocha tak jak Ty 
dałeś życie swe 
 

Ref: Bo jesteś dobry Dla mnie zawsze 
Twoja Łaska Wiecznie trwa 
Bo jesteś dobry 
Dla mnie zawsze Twoja Łaska 
Na wieki trwa 
 

Niepojęty jesteś Ty 
Jednak sługą stałeś się 
Słyszysz każdy płacz i szept 
Miłosierny mój Pan 
Przed Świętością Twoją drżę 
Spraw bym czyste serce miał 
Wobec świata chcę kochać Cię 
Dawać miłość Twą 
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Jezu ufam Tobie 
 
Jezu ufam Tobie Jezu kocham Cię 
W miłosierdziu Swoim nie opuścisz mnie 
Jezu ufam Tobie Jezu kocham Cię 
Do Swojego serca mocno przytul mnie 
 
Tak jak jasne słońce 
Patrzysz na mnie z góry 
Nie zasłonią Ciebie 
Nawet ciemne chmury x2 
 
Przyjaźń Twa serdeczna 
Zawieść mnie nie może 
Grzechy me wybaczasz 
Miłosierny Boże x2 
 
Alfa i Omega 
 
Pan rzekł i stało się Jam alfa i omega 
Początek i koniec 
Ja łaknącemu dam darmo pić 
Ze źródeł wody życia x2 
Pan daje mi pić Pan daje mi pić  
Pan daje mi pić ze źródeł wody życia 
 
To Matka ukoić 
 
Ref: To Matka ukoić może Twe serce 
Przytulić tak mocno jak tuli Jezusa 
Wziąć wszystko co twoje we własne swe 
ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa 
 
Gdy serce twoje napełni się trwogą 
I ciężar ogromny przygniata do ziemi 
Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą 
To pomyśl że jest ktoś kto wszystko to 
zmieni. 
 
Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze 
jeden 
By poprzez wędrówkę w upale i znoju 
Zobaczyć twarz Matki promienną i jasną 
By tam się z Nią spotkać i zaznać pokoju 
 
A jeśli ma w sercu nadzieja powrócić 
I nadać w życiu nowe wartości 
Sprawić to może Panienka Przeczysta 
Patrząca na ludzi oczyma miłości.  

Wśród tylu dróg    
 
1. Jak mocno serce biło mi, gdym 
 po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. 
 Spragniony łask, miłości Twej,  
wołałem Matko wysłuchaj mnie. 
 
Ref: Wśród tylu dróg (wśród tylu dróg),  
poprowadź serce me (poprowadź serce 
me), 
Poprowadź je tam (poprowadź tam),  
gdzie radość wieczna jest. 
 
2. Jak czasem w życiu bywa źle, 
każdy z nas o tym dobrze wie. 
Ja jednak wciąż ufam, 
 że Ty Matko będziesz prowadzić mnie. 
 
3. Bywają w życiu chwile złe, 
 ja także często miewam je. 
Więc modlę się, o Bożą dłoń, 
 i wołam Matko szczęściem mi bądź. 
 
4. Gdy pustka była w życiu mym,  
niepokój duszy pełnej grzechu plam. 
To gorzko płacząc nad losem swym, 
 prosiłem Matko, dopomóż mi. 
 
Mario Tyś naszym majem 
                                                                                                                             
Kiedy Jasną Górę oblegają 
Jak Szwedzi ludzkie mrówki zagubione 
Profesor, babuleńka punk i ja  
Śpiewamy, śpiewamy: 
 
Mario Tyś jest naszym majem 
Końcem rozpaczy i zaufaniem 
Końcem rozpaczy i zaufaniem 
 
A kiedy raną twarzy się wykrwawiasz 
I smutki zbierasz nasze i tęsknoty 
Toś jest Matką bardziej niż Królową 
Śpiewamy śpiewamy 
 
A kiedy kłamstwa fala nas zalewa 
Szpan fałsz i miernota w krąg panują 
Pod płaszcz wtedy Twój, lęku pełni 
Śpiewamy śpiewamy 
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Jesteście przyjaciółmi 
 
Jesteście przyjaciółmi powiedział pan  
jeżeli czynicie co przykazałem wam. (2x) 
 
1. Nie mogę sam iść przez życie,  
bo to droga donikąd 
Nie mogę żyć już tylko dla siebie  
Ty wzywasz mnie do miłości 
 
2. Nie żyjmy tylko dla siebie  
I bądźmy darem dla drugich 
To przykazanie zostawił nam Chrystus  
Abyśmy żyli wiecznie 
 
Maryjo tyś naszą nadzieją 
 
Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz 
swoje oczy, 
Wówczas dojrzysz tylko smutek, który 
nasze życie mroczy. 
Dni tak szare, tak podobne, bez uśmiechu  
i radości. 
Tylko smutek sam pozostał, który w 
sercach naszych gości. 
Lecz nadzieja jest w Maryi, która sama, 
choć stroskana, 
Zawsze cieszy i rozdaje łaski, które płyną 
od Pana. 
 
Ref. Maryjo, Tyś naszą nadzieją, Maryjo, 
Ty radość nam dasz. 
Spraw, Mario, niech serca się śmieją. 
Maryjo, daj na szare dni pogodną twarz. 
 
Wejdź, o, Mario, w nasze życie, w nasze 
serca i zagrody. 
Daj na szare dni codzienne trochę 
szczęścia i pogody. 
Schyl się, Matko, nad ludzkością, co 
pokoju jest spragniona. 
I jak tulisz swego Syna, tak nas wszystkich 
weź w ramiona. 
Przynieś, Matko, na swych rękach tę 
największą radość świata. 
Przynieś, Matko, nam Jezusa w nasze 
młode, trudne lata. 
 
Ref. Maryjo, Tyś naszą nadzieją…  
 

Kiedy fale mórz 
 
Schowaj mnie pod skrzydła swe 
Ukryj mnie w silnej dłoni swej x2 
 
Ref: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 
Z Tobą wzniosę się podniesiesz mnie 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
Ja ufam Ci Ty jesteś Bóg 
 
Odpocznę dziś w ramionach Twych 
Dusza ma w Tobie będzie trwać x2 
 
Mówię wam 
 
Ref. Mówię Wam  mówię Wam 
Jeśli Bóg z nami kto przeciw  nam 
Mówię Wam mówię Wam mówię Wam 
 
Ani wielkie góry ani czarne chmury 
Ani długie noce ani czarne moce 
Wojsko Faraona też nas nie pokona 
A najgorsze strachy są tylko na lachy. 
 
Ani żaden kłopot który palcem grozi 
Ani to co parzy ani to co mrozi 
Ani żadne smutki ani żadne złości 
Nie ma takiej siły wobec Tej miłości. 
 


