
1) Dobry Pasterzu, Jezu mój Panie,  

Prowadź mnie! 

https://youtu.be/F2an_cRag5Q 

 

2) Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego 

miłosierdzia 

1.     Szczęśliwy ten, kto zaufał Tobie, 

Bo Ty o niego troszczysz się. 

Będę śpiewał Tobie, bo jesteś Bogiem 

Miłosiernym. 

2.     Przebaczenie masz dla każdego, kto prosi, 

Twe miłosierdzie większe jest 

Niż grzechy moje i całego świata, 

Więc ufam Tobie. 

3.     Ty jesteś Ojcem, który zawsze czeka 

I bicie serca mego znasz 

Moje imię wyryte na Twoim sercu 

Już na zawsze. 

https://youtu.be/dwuIDL1HVFk 

 

3) Przyjdź Jezu, przyjdź 

Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni 

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie 

Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię! 

Tyś Królem jest – Tyś Królem jest 

Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź 

Tyś Królem jest – Tyś Królem jest 

Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź 

https://youtu.be/QeLBPPemOfM 

 

4) Daj mi tego chleba Panie  

Co przemienia w raj me serce  

Napój mnie Krwią Przenajświętszą  

Abym już nie pragnął więcej. 

Kto spragniony niech przyjdzie i pije,  

Ja Jestem Wodą Życia,  

kto łaknący, niech się posili,  

Ja Jestem Chlebem Życia  

2. Kto utrudzony, niech przyjdzie i spocznie,  

Ja jestem Orzeźwieniem,    

Kto strapiony niech się pocieszy  

Ja jestem Pocieszycielem.  

3. Kto szuka drogi niech idzie za mną,  

Ja Jestem Drogą Pewną, 

Kto umiera, niech wierzy i ufa,  

Ja Jestem Bramą do Nieba. 

https://youtu.be/Qzszqz95hiY 

 

5) 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. 

https://youtu.be/kUp6eGtXgzk 

 

6) Przymnóż nam wiary /x3 Panie nasz! 

Ojcze Przyjacielu, wierzymy Ci 

Ojcze Miłosierny, wierzymy Ci 

Boże Ojcze w Trójcy, wierzymy Ci 

Ojcze Wszechmogący, wierzymy Ci 

 

Jezu, Synu Boży, wierzymy Ci 

Zbawicielu świata, wierzymy Ci 

Żywe Słowo Boga, wierzymy Ci 

Jezu, Synu Maryi, wierzymy Ci 

 

Duchu Święty, Boże, wierzymy Ci 

Duchu, życie wieczne, wierzymy Ci 

Słodki Gościu duszy, wierzymy Ci 

Duchu Miłości, wierzymy Ci  

 

Wierzę w Boga Ojca, 

Wierzę w Jezusa Chrystusa, 

Wierzę w Ducha Świętego, 

W Święty Kościół.  

W świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, 

ciała zmartwychwstanie, 

żywot wieczny. Amen. 

https://youtu.be/hVxkF0A-kJQ 

 

7) Święty/x4 

Święty Pan. 

Święty /x4 

Święty Bóg i Król. 

 

Otwieram serce me, 

podnoszę ręcę swe, 

Królu wejdź i rozgość się. x2 

https://youtu.be/sGbHE4nLu-M 

 

8) Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze       

Panie nasz, Boże nasz                

Tyś jak wiatr w swej naturze 

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 

  

Światłem swym oświetlasz drogę 

Która prosto wiedzie nas 

Tam gdzie źródło Twej miłości 

Gdzie radośnie płynie czas. 

 

Ref.   

Łandarej łanda ooooo... 

https://youtu.be/PrwFw-yO9dA 

https://youtu.be/F2an_cRag5Q
https://youtu.be/dwuIDL1HVFk
https://youtu.be/QeLBPPemOfM
https://youtu.be/Qzszqz95hiY
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9) Jestem rybakiem Pana 
zarzucam sieci swe.  

gdy troski mnie przygniatają  

chlup chlup ja topię się  

ja topię się  

 

A-A-A 

cziru riru riru 

 

Jezus mym przyjacielem 

On ratuje życie me 

Wyciągam do Niego rękę 

I mocno trzymam się 

I płynę 

https://youtu.be/8i2lDds3oXs 

 

10) Wszystkie narody klaskajcie w dłonie      
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,         

Bo Pan najwyższym jest królem nad całą 

ziemią.  

 

Ref. Śpiewajcie, wszystkie narody  

Śpiewajcie, radosnym głosem  

Śpiewajcie, Królowi.         

https://youtu.be/o0gJQG7dhCs 

 

11) 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 

https://youtu.be/WeowP3zXvcA 

 

 

12) Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam 

w podziwie dla Tego, który wszystko dał! 

Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, 

ja chcę być, jak Ty! 

https://youtu.be/-ISCa-jAbxo 

 

13) Ofiaruję Tobie, Panie mój 

Całe życie me, cały jestem Twój  

Aż na wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz, 

Tyś miłością mą jedyną jest. 

https://youtu.be/Pdhg49qAYCw 

 

14) Święta Maryjo, Królowo   

Naszych codziennych spraw 

Prowadź nas jasną drogą /x2 

Aż do niebieskich bram 

https://youtu.be/YhT7HNhLIME 

 

15) Jeśli do nieba chcesz iść, miłosiernym 

bądź. 

 

16) Gdy kiedyś Pan powróci znów, 

Gdy kiedyś Pan powróci znów, 

Abyśmy też tam byli, 

Gdy kiedyś Pan powróci znów. 

2. Gdy Święci swój opuszczą grób 

3. Gdy Boga tron otoczą w krąg 

4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg 

5. Gdy po imieniu wezwie Pan 

6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg 

7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja 

https://youtu.be/wKcG762ht7U 

 

17) Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,  

Już teraz we mnie Twe Królestwo jest 

https://youtu.be/8aE5TEMPVjg 

 

18) Tyś jest Święty (Tyś jest Święty) 

Tyś potężny (Tyś potężny) 

Tyś jest godzien (Tyś jest godzien) 

By dać Ci cześć (By dać Ci cześć) 

Chcę Cię słuchać (Chcę Cię słuchać) 

Iść za Tobą (Iść za Tobą) 

Chcę Cie kochać (Chcę Cię kochać) 

Po wszystkie dni (Po wszystkie dni) 

 

Ref.1: 

Będę śpiewał, uwielbiał 

Boga, który jest Królem, 

Chcę Go kochać, wywyższać 

Pokłon oddać przed tronem 

Tyś pokoju Pan, Tobie daję życie me 

 

Ref.2: 

Tyś jest Panów Pan, Tyś Królów Król, 

Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest. 

Emmanuel, Twoje imię jest, 

Tyś pokoju Pan, Tyś barankiem jest. 

Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma, 

Ty królujesz, aż po wieczny czas. 

Tyś alfa, omega, początek, koniec, 

Zbawiciel, przyjaciel, Tyś Mesjasz, Bóg. 

Tyś pokoju Pan, Tobie daję życie me 

https://youtu.be/EtGZiedXkgQ 

 

19) Pan jest pasterzem moim 
Niczego mi nie braknie. 

Na niwach zielonych pasie mnie,  

Nad wody spokojne prowadzi mnie 

https://youtu.be/h7hoWVy-5-I 
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20) Jesteś Królem /x2 
Królem jest Bóg! 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

Stawajmy przed obliczem Pana,  

wielbiąc Go. /2x 

https://youtu.be/ZDtFxPeLe8I 

 

21) Niech cała ziemia Panu odda cześć /x2 

Chwalę o poranku, chwalę Cię o zmroku,  

Chwalę Cię, gdy mi przybywa lat, 

Chwalę Cię w radościach, chwalę Cię w 

zmartwieniach, 

Chwalę całym sercem w każdy czas. 

 Gdybyśmy mogli poznać tę potężną moc 

miłości Twej, 

 Na wieki byśmy już wielbili Cię. 

https://youtu.be/JxGkL7BBSn0 

 

22) Jesteś życiem mym, 

więc każdy ruch robię w Tobie 

Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 

(przeponą). 

Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w 

Tobie 

Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 

(przeponą). 

  

Chwalę Twoje łaski Panie, 

Gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, 

Twa miłość mnie uwiodła, 

Jezu, jakże to możliwe jest? 

Na na na na... 

https://youtu.be/c45c502v084 

 

23) Schowaj mnie, pod skrzydła swe 

Ukryj mnie w silnej dłoni swej. 

Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. 

Panie Królem Tyś spienionych wód 

Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. 

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych 

Dusza ma w Tobie będzie trwać. 

https://youtu.be/5fw3vTNjtKI 

 

24) Chlebie najcichszy 

Otul mnie swym milczeniem, 

Ukryj mnie w swojej bieli, 

Wchłoń moją ciemność. 

 

1. Przemień mnie w siebie, 

bym jak Ty stał się chlebem. / x2 

Pobłogosław mnie, połam, 

rozdaj łaknącym braciom. / x2 

  

2. A ułomki chleba, które zostaną / x2 

rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2 

https://youtu.be/-XIa_afACP4 

 

25) Dotknij Panie moich oczu 

abym przejrzał, abym przejrzał.  

Dotknij Panie moich warg,  

abym przemówił z uwielbieniem.  

Dotknij Panie mego serca i oczyść je.   

Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie.  

https://youtu.be/_lT-LXtyj9k 

 

26) Otwórz me oczy, o Panie, 

otwórz me oczy i serce. 

Chcę widzieć Ciebie. 

 

Wywyższonego widzieć chcę, 

ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. 

Wylej swą miłość i moc, 

gdy śpiewam "święty, święty, święty". 

Święty, święty, święty! /x3 

Chcę widzieć Ciebie. 

https://youtu.be/ImAnb2cdmws 

 

27) Alleluja, Alleluja! 

On jest światłem, On jest drogą 

Prawdą, życiem, Jezus Panem jest! 

https://youtu.be/bE-HpHe9w3o 

 

28) 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. 

https://youtu.be/mbQSuwtn_ZY 

 

29) Ja wierzę, że to Jezus, 

wierzę, że on Synem Boga jest. 

On zmarł i powstał aby żyć, 

i za cenę śmierci życie dał. 

Wierzę, że jest tu teraz, 

On tu teraz jest, 

stoi pośród nas, 

ma moc nas teraz uzdrawiać, 

uzdrowienia moc, 

ma przebaczenia dar. 

2. Ja wierzę Tobie, Panie, 

wierzę, że Tyś Synem Boga jest 

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć  

i za cenę śmierci życie dać. 

Wierzę, że tutaj jesteś(Ty jesteś tu), 

stoisz pośród nas (stoisz pośród nas) 

Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia 

moc), masz przebaczenia dar. 

https://youtu.be/hVYz-Jbi7PA 

https://youtu.be/ZDtFxPeLe8I
https://youtu.be/JxGkL7BBSn0
https://youtu.be/c45c502v084
https://youtu.be/5fw3vTNjtKI
https://youtu.be/-XIa_afACP4
https://youtu.be/_lT-LXtyj9k
https://youtu.be/ImAnb2cdmws
https://youtu.be/bE-HpHe9w3o
https://youtu.be/mbQSuwtn_ZY
https://youtu.be/hVYz-Jbi7PA

