
Nasz śpiewnik :-) 
 

A 
 
Alleluja Amen 
Ref.: Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja   
 
1. Pokłońmy się przed nim,     
On naszym Panem jest /x3  
Amen amen alleluja 
 
2. Radujmy się bracia/ siostry/ wszyscy.  
On naszym Panem jest /x3  
Amen amen alleluja 
 
3. Posyła nam Ducha. On naszym Panem jest /x2 
Posyła nam Ducha Swego. On naszym Panem jest  
Amen amen Alleluja 
 
4. On do nas powróci. On naszym Panem jest /x3 
Amen amen alleluja 
 

B 
 
Bo góry mog ą ustąpić 
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić   
I pagórki się zachwiać.      
”Ale miłość moja, ale miłość moja     
Nigdy nie odstąpi od ciebie” – mówi Pan    
 
Bo nie ma wi ększej Miło ści 
Przyjacielu, jak dobrze jest mi tu z Tobą, przy Tobie.                   
I nie musisz mówić nic więcej, wystarczy, że jesteś.   
 
Ref.: Bo nie ma większej Miłości, niż ta,                                        

gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł 
 
Broń nas 
Ref.:  Broń nas, broń nas, Panie Boże nasz    

w ten czas, w ten czas trudnych wydarzeń    

i z nami idź i ostoją bądź      

prosimy Cię, Ty razem z nami idź     
 
1. Bo Ciebie nawet zachód słońca nie zasłoni    
i wichry, które spokój morza zakłócają.    

I prędkość światła myśli Twoich nie dogoni,    
gdy w strugach zdarzeń często uciekają.    
 
2. Nie znajdzie Ciebie, kto nie szuka Twojej drogi 
i nie zrozumie żaden umysł twardy. 
Lecz nie bądź dla nas Panie Boże zbytnio srogi 
I chroń nas Panie od pogardy. 
 
3. Wielkości Twojej nawet góry nie przenikną 
i błękit nieba wcale nie dosięgnie. 
Więc nie bądź dla nas Panie Boże srogi zbytnio 
gdy drogę grzech nam zabiegnie. 
 
4. Odwaga żadna z Twoją się nie zrówna 
i strach miłości Twojej nie zagłuszy. 
Niech nas nie zwiedzie żadna pycha próżna 
a ból i krzywda zawsze serce wzruszy. 
 

C 
 
Chcę wywy ższać Imię Twe 
Chcę wywyższać Imię Twe,     
chcę zaśpiewać Tobie chwalę. 
Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić. 
 
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.   
Na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług. 



Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,  
chcę wywyższać Imię Twe. 
 
Chwalę ciebie Panie 
1. Chwalę ciebie Panie i uwielbiam,    
Wznoszę w górę swoje ręce,    
uwielbiając miłość Twą. 
 
Ref.: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,   
/nie dorówna Tobie nikt  /x2     

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

 
I 
 
Idzie mój Pan 
Idzie mój Pan /x2   
On teraz biegnie by spotkać mnie   
Mija góry, łąki, lasy, by w Komunii stał się cud.    

On chce Chlebem nas nakarmić,   
by nasycić życia głód.  

 
J 
 
Jest jedno Ciało 
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan   
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli   
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz  

W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemie te  
 
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem  
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć   
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem  
Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.  
 
Jeste ś Królem 
Jesteś Królem /2x Królem jest Bóg              
Podnieśmy wszyscy nasze serca,        
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,       
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go      
 
Jezus sił ą mą 
1. Jezus daje nam zbawienie,     
Jezus daje pokój nam.       
Jemu składam dziękczynienie,  
Chwałę z serca mego dam. 
 
Ref.:  Jezus siłą mą,       
Jezus pieśnią mego życia      
Królem wiecznym On,  
niepojętym w mocy Swej 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj 
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. 
 
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar 
Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. 
 
Jezu w Hostii 
O Jezu w Hostii utajony.      
Serce moje Cię czuje.      
I choć kryją Cię zasłony.      
Ty wiesz że cię miłuję, miłuję  
 
Jeden jest tylko Pan 



Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom    
Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie    
i razem chwalmy Go.      
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.    
Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu,    
Bogu oddajmy cześć.   

 
K 
 
Każdy wschód sło ńca 
1. My którzy wszystko liczymy   
Ciebie mamy za darmo    
dajesz nam siebie w całości    
i jesteś taki rozrzutny.     
 
Ref.: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada  
Nie pozwól nam przespać poranka    
 
2. Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie.  
Zostałeś z nami w tym chlebie, który bierzemy do ręki. 
 
3. Dałeś nam siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa. 
Naucz nas liczyć miraże, 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. 

 
Ł 
 
Łask ą jeste śmy 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/x2 

 
M 
 
Memu Bogu Królowi 
Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń,    
teraz, zawsze, na wieki, amen. 
 
Ref.: Alleluja, alleluja, alleluja, amen. 

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

 
O 
 
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. 
 
Ofiaruj ę Tobie 
Ofiaruję tobie Panie mój, całe życie me,    
cały jestem Twój, aż na wieki    
Oto moje serce przecież wiesz,     
Tyś miłością ma jedyną jest.  
 
Oświeć drog ę mą 
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok    
i nie pozwól mi w miejsce stać    
ciągle czekam na cud      
abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. 

 
P 
 
Pan jest pasterzem moim 
Pan jest pasterzem moim   
niczego mi nie braknie.  
Na niwach zielonych pasie mnie, 
nad wody spokojne prowadzi mnie 
 
Pan mnie strze że 
Ref.:  Pan mnie strzeże/ x2 Czuwa nade mną Bóg,  
On jest moim cieniem 
Czuwa nade mną Bóg/ x3 
Mój Bóg 
 
1. Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku 
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną. 

 
2. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach 
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł. 
 
3. Jak Heli, o Panie, z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić 
chcę. 
Jak Paweł wszystkie drogi Tobie dał, tak ja oddaję kroki swe 
 
Przed obliczem Pana uni żmy si ę 
1. Przed obliczem Pana uniżmy się /x2   
Pan sam wywyższy nas.     
Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy nas.  
 
2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu... 
 
3. Z pokorą stań przed Panem Swym... 
 
Przyjd ź z pokłonem 
Przyjdź z pokłonem ludu Boży                  
Przyjdź z pokłonem ludu święty                
Sław Jezusa swego zbawcę                       
Wspaniałego Króla Chwały.                    

 
R 
 
Rozpięty na ramiona 
Ref.: Rozpięty na ramiona, jak sokół na niebie. 
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. 
 
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi   
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.  
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża   
Do ciężko pracujących, których głód poniża.  
 
2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodującym 
Modlących się wysłuchaj i wybacz umierającym 
Spójrz cierpienia sokole na wszechświat, na ziemię 



Na cichy, ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie. 
 
3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie 
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź nas na miarę siebie 
 
Słowa 
Słowa, które trudno pojąć dajesz mi,   
uczysz powstawać, gdy upadnę.    
Ty podajesz rękę, kiedy brak mi sił. 
Miłość Twoja topi całe zło. 
 
Ref.: Ty dajesz nam Swoją Krew,    
przelaną za nas na krzyżu, Panie mój! 
Nie pozwól nam, z tej drogi zejść, 
którą sam prowadzisz nas.     
 

T 
 
Tobie chór aniołów 
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń.     
Chwała Barankowi  x2      
Alleluja  x3  Chwała i cześć / x2     
 
Ty tylko mnie poprowad ź 
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje   
miej w sobie tę ufność nie lękaj się     
A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje 
miej w sobie tę ufność nie lękaj się 
 
Ref.: Ty tylko mnie poprowadź,  
Tobie powierzam mą drogę, 
Ty tylko mnie poprowadź,  
Panie mój.    
 
2. Poprowadź jak jego prowadzisz  

przez drogi z najprostszych z możliwych 
i pokaż mi jedną tę jedną z dróg. 
A kiedy Twój głos już usłyszę  
i karmić się będę Nim co dzień 
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 
 

U 
 
U Pana dziś  
U Pana dziś zostawiam troski swe                                
Oddaję Mu On chętnie ciężar mój chce nieść                     
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów.                  
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.             
 

W 
 
W kruszynie chleba 
1. W kruszynie chleba Panie jesteś,    
schowany Ty, wielki 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 uchronić nas od zła. 
 
3. Ty Panie miłością jesteś, 
Ty Panie kochasz nas. 
I proszę Ciebie, by tak było 
wciąż, przez wiele lat. 
 
W lekkim powiewie 
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie x2  
Nie przez wichry ogromnie i nie przez ogień,  
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, 
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. 


