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1. AMEN JAK MARYJA  

1.Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi 

Mów "Amen" jak Maryja, "Amen" jak Maryja, 

"Amen" - widocznie Bóg tak chce. 

Ref. Tak, jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

I zanieś tam swój uśmiech, gdzie często 

płyną łzy 

2.Kiedy w twym sercu nic więcej prócz 

bólu... 

3.Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją... 

2. AVE MARIA  

1. Gdy klęczę przed Tobą, 

Modlę się i składam hołd, 

Weź ten dzień, uczyń go Twym 

I we mnie miłość wznieć. 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta tu. 

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą 

myśl, Matko Boga, Matko moja, wznieś je 

przed Pana tron. 

3. AVE MARYJA - WOŁA CAŁY ŚWIAT 

Ref. Ave Maryja - woła cały świat. 

Ave Maryja - Matko Boga i nas. /2x 

1.Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich 

dróg, Pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo 

moich próśb, Pozdrawiam Cię Królowo, w 

swe dłonie weź nasz los, I wspieraj byśmy 

zawsze nieśli miłości ton. 

2.Niech w naszych sercach zabrzmi dla 

Ciebie "Ave" pieśń, Niech maj trwa dla nas 

zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. Niech 

nigdy nie ustanie pozdrowień "Ave" moc, Ty 

naszym hymnem stań się, pragnieniem 

naszym bądź. 

 

4. BĄDŹ KRÓLOWĄ  

1.Bądź Królową moich czystych myśli, 

Uchroń przed brudem me serce. Nie pozwól 

kochać świat bez krzyża, Bądź ze mną, gdy 

czekam na 

niebo wieczne 

Ref. Matko łaski pełna pod twoją obronę nas 

weź Aby wiara nasza chwałą była Bogu /2x 

Ojcu, Synowi, Duchowi. /2x 

2.Bądź Królową moich snów nadziei, Uchroń 

przed fałszem mą duszę, Nie pozwól w 

pieniądz ją zamienić, 

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. 

5. 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. 

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 serce czułe ma. I opieką 

Cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe, 

Gdy powtórzysz jej z radością słowa te. 

6. DOBRA MATKO I KRÓLOWO 

1.Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, Z 

wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę 

wzrok. Nie potrafię podziękować za Twe 

serce, Którym wspierasz każdy czyn mój, 

każdy krok. 

Ref. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, W 

rannej mgle, w słońcu dnia i noc ciemną, 

Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych 

ramionach, Jesteś tuż, obok mnie w każdy 

dzień. 

2.Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce, 

Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to co złe, 

Twą obecność czuję zawsze, czuję 

wszędzie, Z Tobą, Matko, tak radosne serce 

me. 

7. 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 
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masz, Maryjo, dzięki Ci. 

Ref. Maryjo - Tyś wiarą, nadzieją, miłością, 

Maryjo - bądź Matką, Królową, bliskością, 

Maryjo!./2x Dzięki Ci ... 

2.Za radości życia me, za pociechy słowa 

Twe, Maryjo, dzięki Ci. 

Za troskliwą przy nas straż, że obfite łaski 

dasz, Maryjo, dzięki Ci. 

8. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ 

1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i 

składam hołd, Weź ten dzień, uczyń go 

Twym, 

i we mnie miłość wznieć. 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, benedicta tu. /2x 

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą 

myśl. Matko Boga, Matko moja, wznieś je 

przed Pana tron! 

3. Gdy klęczę przed Tobą widzę Twą 

radosną twarz, Każda myśl, każde słowo, 

niech spocznie w dłoniach Twych. 

9. HETMANKA 

1.O Maryjo, jesteś piękna, piękne włosy 

masz i oczy, A Twe serce, miłość sama, 

która zawsze nas jednoczy. 

Ref. O Maryjo, Matko Boga, bądź Ty zawsze 

naszą Matką. 

Cała Polska Tobie woła, abyś była nam 

Hetmanką, Abyś była nam Hetmanką! 

2.O Dziewico Przenajświętsza, jakżeś wiele 

wycierpiała, Kiedy Syn Twój Jezus Chrystus 

umęczony umarł za nas. 

10. 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, gdy 

powiesz: 

"Mario, w Tobie ufność mam, 

Kiedy jesteś przy mnie znika ból i w oczach 

łzy, Pragnę z Tobą iść, 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." 

11. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ 

1.Jezus swoją Matkę pozostawił, Byś w 

swym życiu miał do kogo iść. Ona swą opieką 

cię otoczy, Jeśli nie zwlekając pójdziesz 

dziś.  

Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się 

I pozostaw swoje troski Jej. Ona sercem 

swym Matczynym nieustannie czeka, Abyś 

wyznał to, co gnębi cię. 

2.Nikt tak serca twego nie zrozumie, Nikt 

tak kochać nie potrafi też, Nikt w miłości 

wytrwać tak nie umie, Jak Maryja, zresztą o 

tym wiesz! 

Ref. Wybierz się, wybierz się razem z nami, 

Na wspaniały pielgrzymkowy szlak. 

Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej 

Górze W Jej obliczu ujrzysz Boga znak. 

12. MARYJO, ŚLICZNA PANI  

1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi 

na ziemi, Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą 

na niebie, Która wiedzie nas do Boga w Jego 

raj. 

Ref. Maryja, ave Maryja, U Boga nam 

wybłagaj zdroje łask, By świat lepszy był, by 

w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece 

dzieci swe. 

2. Maryjo, śliczna Pani, Świat dziś czuje na 

swych ustach gorzkie łzy, W sercach ból, 

smutek, żal, a w oczach wciąż strach. 

Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. 

 

13. O MATKO Z CZĘSTOCHOWSKIEGO 

WIZERUNKU  

Ref. O, Matko z Częstochowskiego 

Wizerunku, 

Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności, 

Źródło Światła i Życia dla nas, 
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Bądź Matką, bądź Matką naszego 

zawierzenia. 

1.Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się 

zanurzyć W jedynym świetle, którym jest 

Jezus, Aby moc Zmartwychwstałego była 

uzdrowieniem. 

2.Spraw, aby w sercach Twoich synów i 

córek, Dotkniętych ogniem Bożego światła, 

Wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca. 

 

14. O PANI UFNOSĆ NASZA  

O, Pani ufność nasza  

W modlitwy Twej obronie,  

Chroń nas, chroń nas,  

Królowo pokoju. 

15. UCZYŃCIE, CO WAM MÓWI SYN  

1.Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa 

dzisiaj nas, Chce u Syna znów wyprosić cud 

przemiany serc. 

Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, 

Przyobleczcie wiarę w czyn, Niech się Słowo 

Boże stanie Ciałem w każdym z nas. /2x 

2.Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, 

gdzie jest Bóg, Naucz, Matko, jak powtórzyć 

betlejemską noc. 

16. GDY POPATRZYSZ DOOKOŁA 

1. 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 nasza nadzieją, Maryjo, Ty 

radość nam dasz. Spraw Mario, niech serca 

się śmieją, Maryjo, daj na szare dni pogodna 

twarz. 

2, Wejdź, o Maryjo, 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 największa radość świata, 

Przynieś, Matko, nam Jezusa w nasze młode, 

trudne lata. 

17. BĄDŹ POZDROWIONA 

1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, 

Matko ma. Przyjmij dzięki, Matko moja, Bo 

wielka dobroć Twa. 

Ref.: Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja 

kocham Cię, O Matko spójrz, pobłogosław 

Wszystkie dzieci swe. Matko, ja wielbię Cię, 

Matko, ja kocham Cię, O Matko spójrz, 

pobłogosław mnie. 

2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz 

dzieci swe. Biednym, smutnym, 

zrozpaczonym Ty dajesz łaski swe. 

18. MARYJO MATKO MOJEGO WEZWANIA 

1. Maryjo, Matko mojego wezwania,   

Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem,   

Czynić wszystko, co powie mi Jezus,   

Miłować Jego wolę, A wszystko inne ze 

względu na Niego samego.  

Ref: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha 

narodzili się.  

Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.  

2. Słuchać Słowa całym sercem  

I w Duchu świętym je wypełnić.  

Amen. Amen. Amen.  

19. LITANIA LORETAŃSKA – WEZWANIE 

Matko ... módl się za nami, Tyś jest róży 

kwiat do Ciebie woła Zdrowaś Maryjo cały 

piękny świat 

20. ABSOLUTNIE NIC 

Ref. Absolutnie nic nie udało by się nam bez 

miłości, Absolutnie nic  Absolutnie nic nie 

udało by się nam bez Jezusa, Absolutnie nic  

1.Gdybym mówił językami absolutnie tak, 

Ludzi i aniołów, Absolutnie tak A miłości 

bym nie miał, Absolutnie tak, Byłbym niczym 
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2. Miłość zawsze jest łaskawa absolutnie 

tak, Miłość nigdy nie zazdrości absolutnie 

tal, Miłość może czekać długo, Jest 

cierpliwa. 

21. ALLELUJA, WZNOŚ POD NIEBO GŁOS  

Alleluja, wznoś pod niebo głos, Pan dał 

chleba moc. Alleluja. /2x 

Jezus Pan Komunią dla nas co dzień staje 

się, On rozrywa grzechu pęta złe. Cóż uczyni 

mi człowiek, kiedy ze mną Pan, Bóg podnosi, 

podtrzymuje mnie. 

22. BO NIKT NIE MA… 

Bo nikt nie ma z nas - tego co mamy razem , 

każdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego. 

Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy 

siebie razem - bracie siostro ręka w rękę z 

nami chodź ! 

23. BARKA  

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem  Szukał 

ludzi gotowych pójść za Nim,  

By łowić serca słów Bożych Prawdą. 

Ref. O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię,  Swoją 

barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z 

Tobą nowy zacznę dziś łów.  

2.Jestem ubogim człowiekiem, Moim 

skarbem są ręce gotowe Do pracy z Tobą i 

czyste serce. 

3.Ty potrzebujesz mych dłoni, Mego serca 

młodego zapałem, Mych kropli potu i 

samotności. 

24. CHCĘ IŚĆ  

Chcę iść  jak Ty, wiarą żyć jak Ty, co krok 

jak Ty, chcę Panie ufać Ci. (2x) 

1. Kiedy stawiam krok, wiary trzymam się i 

nikt nie zdoła zachwiać mej twierdzy. 

I każda ma modlitwa głosem wiary jest, gdy 

mój Bóg jest ze mną, powiedz, któż 

przeciwko mnie? 

 

 

25. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT  

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, Aby każdy, kto w Niego 

wierzy Nie zginął, ale życie wieczne miał. 

O-o Jezus, Jezus, Jezus 

 

26. CIESZE SIĘ… 

1.Ciesze się, Jezus zbawił mnie /x3 

Ref. Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił 

mnie. 

2.Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie 

/x3 

3.Chce powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił 

mnie /x3 

4.Będę go uwielbiał, Jezus zbawił mnie /x3 

27. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG  

Chcę przestąpić Jego próg z 

dziękczynieniem w sercu mym I w 

przedsionki Pana wejść chwaląc Go, Bo 

kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan, 

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. 

28. BO NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI 

Przyjacielu, chcę być z Tobą, bliżej Ciebie 

chcę być i nie trzeba, byś mówił cokolwiek, 

wystarczy byś był.  

Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy 

ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć/ bis/ 

29. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIE TWE  

Chcę wywyższać imię Twe, 

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę, Panie, dziś 

raduję się, Bo przyszedłeś, by mnie zbawić. 

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, 

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, 

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś 

Ty, Chcę wywyższać imię Twe. 

30. CHCĘ, BY JEZUS 

1.Chcę, by Jezus zawsze rządził życiem 

mym, Teraz, kiedy idę w stronę nieba bram. 

Jezus kapitanem mego życia jest I choć nie 

godzien jestem, Jezus za mnie zmarł. 

On przyszedł zbawić mnie, On przyszedł 
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zbawić mnie, On zbawił mnie.  

Ref. Bo Bóg tak świat ukochał nasz, że Syna 

Swojego nam dał, 

By każdy, kto weń wierzy mógł żyć. By nie 

zginął, ale mógł zbawionym być. Ruah... 

blues 

2.Chociaż czasem tak samotny czuję się, 

Wiem, że tylko Jezus może pomóc mi. 

Kiedy szatan stara się zaszkodzić mi, 

Nie martwię się, bo zawsze blisko stoi Pan. 

On przyszedł zbawić mnie, On przyszedł 

zbawić mnie, On zbawił mnie. 

31. PUK PUK PUK OTO JA  

1. Stoję Panie u Twych drzwi, Czekam aż 

otworzysz mi, Ty uczyłeś jak mam żyć Ja 

mądrzejsza chciałam być Ciemno jest, boję 

się Nie chcę tego, nie, nie, nie Teraz wiem, 

zrobiłam źle Panie błagam, ratuj mnie  

Ref: Puk, puk, puk - oto ja! Zagubiona owca 

Twa  Puk, puk, puk – czy to Ty? Jezu proszę 

otwórz mi 

2. Całe życie uczysz nas Ta nauka czasem 

idzie w las, Chciałam dobrze, wyszło źle 

Jak tu nie załamać się Stoję Panie u Twych 

drzwi Czekam aż otworzysz mi Teraz wiem, 

to był błąd Panie błagam, weź mnie stąd  

 

32. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU 

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał, 

Dotknij Panie moich warg abym przemówił 

uwielbieniem, 

Dotknij Panie mego serca i oczyść je, 

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. 

 

33. 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. 

34. DUCHU ŚWIĘTY OGARNIJ MNIE  

Duchu Święty garnij mnie, Otwórz oczy 

mego serca, napełnij miłością! 

Duchu Święty, ja kocham Cię! Niech Twa 

święta wola pełni się! 

 

35. CZASEM BYWA GORZEJ 

Ref. Boże, mój Boże tańcem śpiewem 

chwalę Ciebie Boże, mój Boże to pomoże mi 

1. Czasem bywa gorzej O Boże, mój Boże 

wtedy ja niebożę głośno śpiewam Ci Chwalić 

Ciebie będę czy lepiej, czy gorzej chwalić 

nie przestanę póki będę żył 

2. Dzień się już nachylił O Boże, mój Boże 

głowę pora schylić podziękować Ci 

A ja z Tobą tańczę raz lepiej, raz gorzej 

śpiewem i tańczeniem błogosławisz mi 

36. DZIĘKI JEZU 

Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że 

kochasz mnie, Dzięki Jezu, dzięki Jezu, 

dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. 

37. FLAGA 1 

My chcemy zobaczyć flagę Jezusa 

wzniesioną wysoko ponad ląd by każdy mógł 

poznać prawdę że Jezus do nieba droga jest. 

My chcemy by/3x On wzniesiony był. 

38. FLAGA 2 

W moim sercu mieszka Król, 

A Jego flagą radość jest. /2x A Jego flagą 

radość jest. 

Podniosę flagę wysoko, wysoko, /2x 

Niech pozna, pozna cały świat. /2x 

Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, /2x 

Niech pozna, pozna cały świat. /2x 

39. GDY SCHODZIMY SIĘ 

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas 

działa, 

Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe. 

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte 

Błogosławisz boś obiecał to, błogosławisz 

mocą swą. 
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40. 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 

i wdzięczność, siłę i moc, Błogosławieństwo i 

cześć. 

41. HEJ JEZU  

Hej! Jezu, Królem Tyś, życie Twe uwalnia 

mnie, Będę sławić cały dzień doskonałe 

drogi Twe. Hej! Jezu, Panem Tyś, chcę 

słuchać Twoich słów Twe Królestwo ujrzeć 

chcę, wola Twa niech spełni się. 

Chwała Barankowi, cześć, weź mnie do 

ziemi swej, Zwyciężymy w Imię Twe, 

ogłosimy rządy Twe. 

Hej, o hej, o Lwie Judy, jak potężnym jesteś 

Ty, Hej, o hej, o Lwie Judy, jak wspaniałym 

jesteś Ty. 

42. HOSANNA  

1.Hosanna, hosanna, hosanna memu 

Bogu!/2x 

Ref. Imię Pana chwal w modlitwie tej 

Wywyższony bądź, Panie mój, hosanna 

memu Bogu. 

2.Chwała, bądź chwała Królowi, memu 

Bogu! 

 

 43. JAK MI DOBRZE  

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

Ref. Trzymaj mnie mocno dziś, 

Zawsze chcę przy Tobie być, Panie. /2x 

2.Boża miłość wypełnia mnie, Panie. 

3.Boży pokój wypełnia mnie, Panie. 

4.Boża radość wypełnia mnie, Panie. 

 

44. JAK OŻYWCZY DESZCZ  

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź 

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar Dziś 

przenikaj nas tchnieniem mocy swej Bądź 

nam światłem dnia i nadzieją serc. 

45. JEST DZIEŃ 

Jest dzień, jest dzień, jest dzień na ziemi. 

/x4 

Oto posyłam anioła mego/x3 Przed oblicze 

twe 

Który przygotuje drogę przed tobą/x3 

Wstaje nowy dzień  

46. JESTEŚ KRÓLEM 

Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest 

Bóg. /2x  Podnieśmy wszyscy nasze serca, 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. 

47. JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM 

1.Jesteś, Panie, winnym krzewem, A my 

jego latorośle, Moc czerpiemy tylko z 

Ciebie, Ty w nas żyjesz swą miłością. 

Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości 

Twojej trwać /2x 

2.Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała 

sam ze siebie, Któż potrafi własne dobro 

oblec w kształty nieśmiertelne. 

48. JESTEŚ RADOŚCIĄ 

Jesteś radością mojego życia, 

O.... Panie mój./2x 

Ty jesteś moim Panem, /3x 

Na zawsze jesteś Panem mym. /2x 

49. JEŚLI USTAMI SWYMI 

1.Jeśli ustami swymi wyznajesz Pana 

Jezusa, A w sercu swoim wierzysz, że Bóg 

Go z martwych wskrzesił, Przez Jego śmierć 

na krzyżu, będziesz zbawiony, więc głoś: 

Ref. Jezus Chrystus jest Panem (Panem 

jest.) /3x Panem, Panem, Panem jest.  

2.Jakże wzywać Tego, w którego się nie 

wierzy, Jakże wierzyć Temu, którego się nie 

słyszy, Jak usłyszeć słowo kiedy nikt nie 

głosi, więc głoś:  
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50. JAKA SIŁA JEST 

Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach, 

jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy, jak 

dobrze, gdy ludzi łączy serce, Każdy dzień 

inaczej się toczy. La, la, la….. 

51. KOCHAM CIEBIE JEZU  

Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając 

cześć, Całym światem jesteś mym, 

Uwielbiam Twoje Imię Panie (mój). 

52. KROK ZA KROKIEM 

Krok, krok za krokiem krok tchu brak, bo 

długi szlak, Lecz tam u kresu dróg czeka nas 

Matka, czeka nas Bóg. Ty mi daj swą dłoń, 

razem dojdziemy doń, Raz, dwa i jeszcze 

raz, razem wytrwale iść coraz dalej. 

53. JESTEŚ ŻYCIEM MYM  

Jesteś życiem mym więc każdy ruch  

robie w tobie Jezu ty pozwalasz wciąż 

oddychać mi. Jesteś drogą mą więc każdy 

krok stawiam w tobie Jezu ty pozwalasz 

wciąż oddychać mi.   

REF. Fale twojej łaski Panie, gdzie nie 

spojrzę tam  wciąż widzę cię Twa miłość 

mnie uwiodła, Jezu jakże to możliwe jest? 

54. MIŁOŚĆ DA 

Miłość da, da szczęście, radość pośród dnia, 

Pokochaj, a zobaczysz, że Pan także 

umiłował ciebie. Wybierz szlak, ten który ci 

wyznaczył Pan, Pokochaj, a zobaczysz, że 

Pan także umiłował ciebie. 

55. 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. 

56. MÓJ JEZU, MÓJ ZBAWCO  

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. 

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, 

Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. 

Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 

Gdy przemówi Stwórca ziem. 

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, 

Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. 

Co może równać się z tym, co u Ciebie mam. 

57. MÓJ ZBAWICIEL  

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. 

Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. 

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce, 

Będę, będę mieszkał razem z Panem 

mym./2x 

59. KAŻDY WSCHÓD 

Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, 

Nie pozwól nam, przespać poranka.  

1. My którzy wszystko liczymy, 

Ciebie mamy za darmo 

Dajesz nam siebie w całości 

I jesteś taki rozrzutny. 

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 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. 

60.WSZYSTKO CO MAM  

Przed Tobą, Wszechmocny kolana zginamy 
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Dla Ciebie żyjemy stworzeni by kochać Cię 

Przed Tobą, Przedwieczny korony składamy 

Ty jesteś spełnieniem tęsknoty naszych serc 

Ref. Wszystko co mam To prawda i łaska 

Wypisać je chcę Na serca tablicach 

CODA: Jesteś naszą dumą Grą na strunach 

Niewinnego serca śpiewem Jesteś naszą 

dumą Grą na strunach - Serca niewinnego 

61.O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE 

NARODY 

O, wychwalajcie Go wszystkie narody 

I wysławiajcie Go wszystkie ludy, Jego 

łaskawość nad nami potężna, A Jego 

wierność trwa na wieki. O, alleluja, alleluja. 

/4x 

62. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ  

Ofiaruję Tobie, Panie mój Całe życie me, 

cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje 

serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą 

jedyną jest. Ty w ofierze swojej Panie mój, 

cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz. Twoja 

miłość niech, uwalnia mnie. 

63. PAN JEST PASTERZEM MOIM 

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie 

braknie, na zielonych żniwach mnie pasie, 

prowadzi mnie, żywą wodą mnie poi tak że 

już nie pragnę. Bo pan jest ze mną, bo pan 

jest ze mną, strzeże mnie !!! 

64. PAN MNIE STRZEŻE  

/Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, Czuwa 

nade mną Bóg, On jest moim cieniem. /2x 

Czuwa nade mną Bóg/x3, On jest moim 

cieniem. 

1. Chce z Tobą chodzić, po wszystkich 

Twych drogach. Prowadź mnie w mocy swej 

abym nie upadł. Nie boje się, chodzę w noc 

ciemną bez lęku. Dobrze to wiem, Ty jesteś 

ze mną. 

2. Jak Heli z Tobą Panie chodzić chciał, tak 

z Tobą chodzić chce. Jak Paweł wszystkiego 

drogi Tobie dał. Tak ja oddaje drogi swe. 

 

65. PRAGNĘ ŚPIEWAĆ CI  

Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń 

Z aniołami, tak pragnę śpiewać Ci. 

Święty /3x jest Pan, Zastępów Pan. 

Cała ziemia jest pełna Jego chwały. 

66. MIŁOŚĆ TWA CUDOWNA 

1. Miłość Twa cudowna ,stała i niezmienna, 

Mocna jest jak skała, chcę się trzymać jej. 

Ciągle mnie zachwyca, łapie i porywa. Kiedy 

strach nadciąga, miłość niesie mnie. 

Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja o niej 

śpiewać chcę  /x2 

2. Wciąż mnie zaskakuje mocniej wciąż to 

czuję. Radość mnie wypełnia, serce śpiewać 

chce. Kiedy mnie dotykasz, miłość mnie 

przenika. I znów coś dobrego, we mnie rodzi 

się. 

67. TOBIE ODDAM 

Ref. Tobie oddam całą chwałę, Tobie oddam 

uwielbienie. Chcę wywyższać tylko Ciebie 

Tylko Tyś godzien chwały jest. 

1. Będę wielbić Całym sercem swym 

Będę chwalić Ze wszystkich sił Będę szukać 

Po wszystkie dni Z Tobą pójdę Po drogach 

Twych 

2.Złożę pokłon Tyś królem mym Będę służyć 

Wszystko oddam Ci Będę znosić Me oczy 

wzwyż Będę ufać Tylko ciebie czcić 

68. PANIE TY JESTEŚ RADOŚCIĄ MĄ  

Ref. Panie ty jesteś radością mą (Hukana 

matata) Jezu ty rozweselasz mnie (oo) 

1. Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca 

wzrok niewidomym, Pan podnosi 

pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych, 

Pan strzeże przechodniów, Pan króluje na 

wieki, Alleluja. 

 

69. RUSZAJ, RUSZAJ 

1.Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur 
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Chaldejskiego, Bo wierzył, bo wierzył, bo 

wierzył, że Pan powiedział tak. 

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 wraz z Bogiem 

chwilę, Czy wierzysz, czy wierzysz, czy 

wierzysz, że Będzie taki czas. (i usłyszysz) 

3.I wątpisz w życia sens, Masz dość świata, 

ludzi, samego siebie, Czy wierzysz, czy 

wierzysz, czy wierzysz, że Będzie taki czas. 

(i usłyszysz) 

70. SKAŁA 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, 

Panie nasz, Boże nasz, 

Tyś jak wiatr w swojej naturze, Tyś jest 

Stwórcą wszystkich nas, 

Światłem swym rozświetlasz drogę, która 

prosto wiedzie nas, 

Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie 

radośnie płynie czas. 

71. SPOCZNIJ NA MNIE DUCHU PANA  

Spocznij na mnie Duchu Pana, 

Duchu mądrości i rozumu, 

Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu 

miłości i wiary. 

 

72. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS  

Święte imię Jezus, święte imię Jezus Jest na 

ustach mych i w sercu mym W mocy Ducha 

uwielbiam Cię. /2x 

Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano 

nam ludziom, 

Innego imienia, w nim zbawienie jest. /2x 

73. KTO ZAUFAŁ (HIT 2009) 

Ref. Kto zaufał Ci, ten uwierzył,  

że nie zawstydzi go nic 

Moc Twego ramienia jest skałą schronienia  

kiedy skrada się wróg. 

Szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi 

go nic 

Moc Twego ramienia jest skałą schronienia 

Kiedy skrada się wróg. 

1. Zawsze będę ufać, pomnażać wszelką 

Twą chwałę I głosić Twą sprawiedliwość,  

gdy sięga ona aż do nieba Ubierasz mą duszę 

w dostojność To co umarłe ożywiasz 

Raduje się moje serce, wierność 

Wszechmocnego nieustannie opowiadać 

chcę.  

74. TWOJA MIŁOŚĆ  

Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem 

Twym. Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz 

do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr 

otwieram się i czuję znów, że 

Twoja miłość, jak ciepły deszcz, 

Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia, 

Twoja miłość sprawia, że nieskończenie 

dobry Święty Duch Ogarnia mnie. /2x 

75. TYLKO CIEBIE PRAGNĘ  

Tylko Ciebie pragnę, Panie mój, 

Gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie, 

Moje ciało i serce często słabe są, 

Jednak, Boże mój, Tyś jest Opoką mą 

Bóg jest Opoką mą, /2x 

Bóg jest Opoką mą i moim działem 

Na wieki /2x Na wieki.  

76. TY WYZWOLIŁEŚ NAS, PANIE  

1.Ty wyzwoliłeś nas, Panie z kajdan i 

samych siebie, 

A Chrystus stając się bratem nauczył nas 

wołać do Ciebie: 

Ref. Abba - Ojcze. /4x 

2.Bo Kościół jak drzewo życia 

W wieczności zapuszcza korzenie. 

Przenika naszą codzienność 

I pokazuje nam Ciebie. 

77. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE  

Uwielbiam imię Twoje, Panie, 

Wywyższam Cię i daję Ci hołd. 

W przedsionku chwały Twej staję, 
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Z radością śpiewam Ci pieśń. 

O, Panie Jezu, chcę wyznać, że 

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie, 

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, 

Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. 

78. O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA  

O Piękności niestworzona 

kto Ciebie raz poznał 

ten nic innego pokochać nie może 

Czuję, że tonę w Nim jako 

jedno ziarenko piasku 

w bezdennym oceanie miłości 

Czuję, że nie ma ani jednej 

kropli krwi we mnie, która 

by nie płonęła miłością ku Tobie 

Ref. Miłosierdzie Boże 

79. WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ 

Wielbić Imię Pana dziś chcę, Wielbić Imię 

Pana dziś chcę, Wielbić Imię Pana dziś chcę, 

to mój Bóg. /2x Bo Imię Pana mocną 

twierdzą. Z radością biegniemy by chwalić 

Go. /2x 

80. WSZYSTKIE MOJE TROSKI  

1.Wszystkie moje troski i kłopoty, W Twoje 

ręce składam, Panie mój. Bardzo cieszę się, 

że właśnie nas wybrałeś, 

Byśmy idąc nieśli Imię Twe. /2x 

2.Zawsze chciałem zostać apostołem, 

Było to pragnieniem w życiu mym. 

Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, 

Aby Imię Twe znał cały świat. 

3.Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem, 

Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią, 

Uczysz mnie codziennie mądrości, swoim 

słowem, Żebym wreszcie poznał miłość Twą. 

81. WYRY KOCHAJĄ (Hymn pielgrzymki) 

Wyry kochają i Wyry czują i Wyry dziarsko 

maszerują do Częstochowy na Jasną Górę 

idziemy i śpiewamy chórem 

 

 

82. BASETLA 

Dzięki Panie, że miłość dawać chcesz; dzięki 

za basetli dźwięki, za słońce i deszcz. Babie 

lato z mgły, wszędzie srebrną nić, dzięki 

Panie, że tak cudnie na tym świecie jest 

żyć.  

 

83. ZIEMIA, KTÓRĄ MI DAJESZ  

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. 

84. ZE ŚLĄSKIEJ ZIEMI 

1. Ze śląskiej ziemi ruszamy dziś, by z wiarą 

w Ciebie w pielgrzymce iść. Nim słońce 

wzejdzie, nim wstanie dzień, będziemy w 

drodze, a z nami śpiew: 

Ref. O Pani nasza błogosław Twój lud, co w 

upał bez tchu podąża, by o Mario zobaczyć 

się z Tobą znów. Królowo nasza, niech cały 

nasz trud, gorąco i chłód otworzy serca nam, 

by mieszkał w nich sam Bóg. 

2. Na Jasną Góre prowadzi szlak, tam nasza 

przystań – zamętu czas. Czy deszcz zacina, 

czy upał trwa, my wciąż radośni śpiewamy 

tak: 

3. Pod Twą obronę woła dziś świat, by nie 

zabijał już brata brat. Od wielu godzin wije 

się szlak, a nasze serca śpiewają tak: 

85. BŁOGOSŁAW (HIT 2010) 

Błogosław duszo moja Pana 

Wszystko, co we mnie, Jego najświętsze 

imię. Błogosław duszo moja Pana,  
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Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 

1. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, 

Leczy wszystkie Twoje choroby! 

Okazuje Swoje miłosierdzie, 

On ratuje Ciebie od zguby! 

On napełnia Twoje życie dobrem, 

Aż odnowi się Twoja młodość jak u orła! 

Nie odpłaca według grzechów, 

Nie chce wiecznie gniewać się, 

On pamięta żeśmy prochem, 

On najlepiej wie! 

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, 

Pan lituje się nad pokornym! 

On oddala od nas nasze winy, 

Jak daleko wschód od zachodu! 

Jak wysoko niebo jest nad ziemią, 

Tak jest wielka dobroć dla ludzi ,którzy się 

go boją! 

Dni człowieka są jak trawa, 

Kwitnie on jak polny kwiat, 

Kiedy mocniej wiatr zawieje, 

Znika po nim ślad! 

CODA: Błogosławcie Pana, wszyscy 

aniołowie! 

Błogosławcie Pana, wszyscy jego ludzie! 

Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! 

Błogosławcie Go!  

87. MIŁOSIERDZIE PADA 

Miłosierdzie pada i pada i pada 

Pada jak świeży wiosenny deszcz 

Miłosierdzie pada i pada dziś na mnie też  

Hej! Ho! Poznałem Twą łaskę  

Hej! Ho! Miłosierdzia dar  

Hej! Ho! Będę tańczył na wieki  

(już, aha, aha, aha, aha) 

88. BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO 

Bóg kocha takiego jakim jestem  

Raduje się każdym moim gestem  

Alleluja Boża radość mnie rozpiera  

Uuuu! 

89. BÓG POTRZEBUJE 

1. Bóg potrzebuje ciebie dużo bardziej  

Potrzebuje ciebie/ 2x  

Ref. Potrzebuje ciebie, dużo bardziej niż 

nieba  

Potrzebuje ciebie dużo, bardziej niż ziemi  

Potrzebuje ciebie dużo, bardziej niż morza 

1. Ja potrzebuje Boga 

1. Bóg potrzebuje Ciebie 

90. JESTEŚ DOBRY 

1. 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 na 

wieki trwa 

2. Ponad wszystko jesteś Ty jednak sługą 

stałeś się słyszysz każdy płacz i szept 

miłosierny mój Pan 

Przed świętością Twoją drżę spraw bym 

serce czyste miał wobec świata chcę kochać 

Cię dawać miłość Twą 

91. PRZYJACIELA MAM 

Przyjaciela mam co pociesza mnie 

Gdy o Jego ramię oprę się 

W Nim nadzieję mam uleciał strach 

On najbliżej jest zawsze troszczy się 

Królów Król z Nami Bóg 

Królów Król z Nami Bóg 

Jezus x4 

 

92. BOŻĄ MIŁOŚĆ W SERCU  

Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam, 

Tą miłością coraz bardziej kocham Cię,  

W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, 

Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam. 

Jakże pieśń to radosna, ona mą nadzieją 

jest. Wstaje w sercu dnia porankiem niosąc 
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Panu memu cześć. Dzięki niej dziś odnajdę 

w innych także ludzką twarz,  

Już nie zbłądzę bo Ty, Panie, drogi moich 

myśli znasz.  

93. PIOSENECZKA 

1. Weź do ręki swą gitarę  

Wydaj z siebie dźwięków parę 

Proste chwyty, proste słowa 

Proste Bogu się podoba 

To na cześć i chwałę nieba  

Anioł jako żywy śpiewa  

Ref.: Hej, la la la, hej, la la la  

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 

To na cześć i chwałę nieba 

Anioł jako żywy śpiewa 

3. Dałeś nam się cieszyć Boże 

Z tobą smutno być nie może 

Powiedz jak dziękować mamy 

Tobie gramy i śpiewamy 

To na cześć i chwałę nieba 

Anioł jako żywy śpiewa 

94. NIC NIE MUSISZ MÓWIĆ 

Nic, nie musisz mówić nic 

odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. 

Pozwól kochać się, miłość pragnie Cię 

 

95. ALLELUJA ON JEST ŚWIATŁEM 

A, a, a, alleluja 

On jest światłem, 

On jest drogą, 

Prawdą, życiem, 

Jezus Panem jest. 

 

96. IDZIE NASZA KARAWANA 

Idzie nasza karawana, przez góry lasy do 

Pana, idzie nasza karawan – prowadzi ją sam 

Bóg. 

97. 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, śpiewaj hosanna, 

śpiewaj Panu który Królem jest. 

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, śpiewaj 

Panu cały dzień. 

2.Pokój tchnij w serce me bym odpoczął, 

pokój tchnij proszę w serce me 

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, bym 

w spoczynku chwalił Cię. 

3. Miłość tchnij w serce me, abym służył, 

miłość tchnij proszę w serce me. Miłość 

tchnij w serce me abym służył, bym swą 

służbą także chwalił Cię. 

4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, 

wiarę tchnij proszę w serce me. Wiarę tchnij 

w serce me bym się modlił, by modlitwą 

także chwalił Cię. 

 

98. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ 

Niechaj zstąpi duch Twój i odnowi Ziemię,  

życiodajny spłynie deszcze 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 Panem mym. 

99. MATKO PIEKARSKA 

1. Matko Piekarska, opiekunko sławna,  

Orędowniczko wszelkich łask, co nam 

cudami słyniesz z dawien dawna,  

przyodziewając kraj nasz w blask.  

 Ref. Ciebie dziecięcym sercem błagamy, 

bierz pod opiekę zbożny nasz lud; lepszej od 

ciebie Matki nie mamy, co by w błękity 

wiodła nas cnót. 

2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła, jako 

wojsk jego czujna straż, kiedyś pod 
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Wiedniem Turków rozgromiła, biorąc pod 

płaszcz swój hufiec nasz. 

100. SZUMIĄ W LESIE DRZEWA 

Szumią w lesie drzewa 

Wiatr nad nimi śpiewa Kwiat rośnie wysoko 

Słońcu puszcza oko A ja od samego rana 

Śpiewam dla mojego pana 

 

101. JEZU TYŚ WSZYSTKIM DLA MNIE 

Jezu, tyś wszystkim dla mnie jest 

jak żyć bez miłości twej (O Pnie) Jezu, 

otwórz me oczy bym ujrzeć mógł Twej 

miłości cud  

Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą co dnia tyś 

pokoju księciem, lekarzem dusz jesteś 

światłem co w ciemności nie gaśnie. 

102. MARYJO MATKO MOJEGO 

Maryjo Matko Mojego wezwania  

Chcę i pragnę idąć za Twym słowem  

Czynić wszystko co powie mi Jezus  

Miłować Jego wolę  

A wszystko inne ze względu na Niego 

samego.  

 

Ref.Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha 

narodzili się 

Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą. /x2 

 

Słuchać Słowa całym sercem  

I w Duchu Świętym je wypełniać. Amen 

Amen Amen. /x2  

 

103. GWIAZDO ZARANNA 

Gwiazdo Zaranna, Obleczona w słońce,  

módl się za nami.  

Chwały Ikono, Dziewico posłuszna, 

módl się za nami. 

Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska, 

módl się za nami. 

Matko Żyjących, Początku Kościoła, 

módl się za nami. 

Bogurodzico, Córo Twego Syna, 

módl się za nami. 

Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości, 

módl się za nami. 

104. JEZUS UMARŁ 

Jazus umarł za mnie, za mój grzech, 

A teraz żyje, bym mógł żyć. 

Na swoje ramiona ciężar wziął, 

Baranek na wieki. 

105. WODY JORDANU 

Wody Jordanu weselcie się,  

nasz Zbawiciel przychodzi,  

Woda Życia, Zdrój na pustyni! 

106. UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ 

1. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię 

Swym duchem ogarnij mnie 

2. Uwielbiam Cię, chcę widzieć twoją świętą 

twarz i w miłość Twoją wtopić się 

107. ODDAJ BRZEMIĘ JEZUSOWI 

Oddaj brzemię (komu?) Jezusowi (po co?) 

pomoże Ci 

Wyżej/7x Jezus coraz wyżej 

Niżej/7x szatan coraz niżej 

108. BÓG NIE UMARŁ 

Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x  

daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, 

daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, 

On Twoim Panem jest. 

109. WSZYSTKIE DZIECI IDĄ DO NIEBA 

Kocham swoją mamę, kocham tatę swego  

Myję się co wieczór i bawię się z kolegą 

Liczę białe chmurki na niebieskim niebie 

Ufam, że kiedyś pójdę do Ciebie  

Ref: Wszystkie dzieci idą do Nieba  

Zostań dzieckiem - więcej nie trzeba 

Dzielę się z innymi tym, co mam cennego 

Modlę się gorąco do Pana Boga swego 
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Jem dużo owoców, bo to bardzo zdrowe 

A moje marzenia są kolorowe 

110. TAKI DUŻY TAKI MAŁY 

Taki duży taki mały może Świętym być 

Taki gruby taki chudy może Świętym być 

Taki ja i taki ty może Świętym być  

Taki ja i taki ty może Świętym być 

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda  

Kocha Bliźniego jak siebie samego 

 

Kto się nawróci ten się nie smuci 

Każdy Święty chodzi uśmiechnięty 

 

Tylko nawrócona jest zadowolona 

Każda Święta chodzi uśmiechnięta 

Nic nie potrzebuje zawsze się raduje 

bo święta załoga kocha tylko Boga /x2 

Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć 

są między nami w szkole i w pracy  /x2 

111. ANIELE, ANIELE 

1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie 

mieszkać było 

Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło  

Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło 

chleba  

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba  

 

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu  

Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w 

różańcu  

Aniele, Aniele wysłanniku Boga  

Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga  

 

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby, 

Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby, 

Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować 

trzeba, 

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 

112. PIEŚŃ DLA OBLUBIEŃCA 

Śpiewam pieśń dla mego Oblubieńca,  

wznoszę ręce dając cześć. 

Moja dusza Cię uwielbia, błogosławię 

imię twe. 

Wywyższam, wywyższam, błogosławię 

imię Twe. 

113. PIEŚŃ ADAMA 

1.Myślałem, że mój grzech może zniszczyć 

Jego miłość, Że On nigdy nie odezwie się, że 

nie będzie kochał już. 

Ale Pan wyswobodził mnie, nie odrzucił nie, 

przebaczył mi. Uwielbiać Go i dziękować Mu 

to za mało, za mało więc: 

Ref. La, la, la, la 

2.Myślałem, że On nie, nie zapomni grzechu 

mi, Że okrutny będzie On, a On Syna zesłał 

by, By zwyciężyć grzech, śmierć zniweczyć 

już, On poniżył się i prochem się stał. 

Uwielbiać Go i dziękować Mu to za mało, za 

mało więc: 

114. WOŁAJ DZIŚ! 

Jeżeli Bóg wyzwolił Cię … wołaj dziś/x2 

i nie pozwolił Ci zgubić się … wołaj dziś 

ooooooo… 

Jeżeli drogą i prawdą jest…  

Zaśpiewaj z nami dziękczynną pieśń …  

ooooooo… 

 

Ref. Nasz Bóg jest wielki, króluje, nad nami 

góruje i Jemu należy się cześć.  

Wszyscy razem chwalmy Go! 

 

Jeśli Twe serce wciąż bije w Nim…  

Jeśli Króluje Bóg w życiu Twym…  

BRIDGE: Śpiewajmy Bogu razem Alleluja i 

rozgłaszajmy wszystkim Jego cześć/x2 
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Spis piosenek 
 
1. AMEN JAK MARYJA  
2. AVE MARIA  
3. AVE MARYJA - WOŁA CAŁY ŚWIAT 
4. BĄDŹ KRÓLOWĄ  
5. CZARNA MADONNA  
6. DOBRA MATKO I KRÓLOWO 
7. DZIĘKI CI, MARYJO  
8. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ 
9. HETMANKA 
10. JEST NA ŚWIECIE MIŁOŚĆ  
11. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ 
12. MARYJO, ŚLICZNA PANI  
13. O MATKO Z CZĘSTOCHOWSKIEGO WIZERUNKU  
14. O PANI UFNOSĆ NASZA  
15. UCZYŃCIE, CO WAM MÓWI SYN  
16. GDY POPATRZYSZ DOOKOŁA 
17. BĄDŹ POZDROWIONA 
18. MARYJO MATKO MOJEGO WEZWANIA 
19. LITANIA LORETAŃSKA – WEZWANIE 
20. ABSOLUTNIE NIC 
21. ALLELUJA, WZNOŚ POD NIEBO GŁOS  
22. BO NIKT NIE MA… 
23. BARKA  
24. CHCĘ IŚĆ  
25. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT  
26. CIESZE SIĘ… 
27. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG  
28. BO NIE MA WIĘKSZEJ MIŁOŚCI 
29. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIE TWE  
30. CHCĘ, BY JEZUS 
31. PUK PUK PUK OTO JA  
32. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU 
33. DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN  
34. DUCHU ŚWIĘTY OGARNIJ MNIE  
35. CZASEM BYWA GORZEJ 
36. DZIĘKI JEZU 
37. FLAGA 1 
38. FLAGA 2 
39. GDY SCHODZIMY SIĘ 
40. GODZIEN, O GODZIEN JEST BÓG  
41. HEJ JEZU  
42. HOSANNA  
43. JAK MI DOBRZE  
44. JAK OŻYWCZY DESZCZ  
45. JEST DZIEŃ 
46. JESTEŚ KRÓLEM 
47. JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM  
48. JESTEŚ RADOŚCIĄ 
49. JEŚLI USTAMI SWYMI 
50. JAKA SIŁA JEST 
51. KOCHAM CIEBIE JEZU  
52. KROK ZA KROKIEM 
53. JESTEŚ ŻYCIEM MYM  
54. MIŁOŚĆ DA 
55. MIŁOŚĆ TWA  
56. MÓJ JEZU, MÓJ ZBAWCO  

57. MÓJ ZBAWICIEL  
59. KAŻDY WSCHÓD 
60.WSZYSTKO CO MAM  
61.O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY 
62. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ  
63. PAN JEST PASTERZEM MOIM 
64. PAN MNIE STRZEŻE  
65. PRAGNĘ ŚPIEWAĆ CI  
66. MIŁOŚĆ TWA CUDOWNA 
67. TOBIE ODDAM 
68. PANIE TY JESTEŚ RADOŚCIĄ MĄ 
69. RUSZAJ, RUSZAJ 
70. SKAŁA 
71. SPOCZNIJ NA MNIE DUCHU PANA  
72. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS  
73. KTO ZAUFAŁ (HIT 2009) 
74. TWOJA MIŁOŚĆ  
75. TYLKO CIEBIE PRAGNĘ  
76. TY WYZWOLIŁEŚ NAS, PANIE  
77. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE  
78. O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA 
79. WIELBIĆ IMIĘ PANA DZIŚ CHCĘ 
80. WSZYSTKIE MOJE TROSKI  
81. WYRY KOCHAJĄ (Hymn pielgrzymki) 
82. BASETLA 
83. ZIEMIA, KTÓRĄ MI DAJESZ  
84. ZE ŚLĄSKIEJ ZIEMI 
85. BŁOGOSŁAW (HIT 2010) 
87. MIŁOSIERDZIE PADA 
88. BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO 
89. BÓG POTRZEBUJE 
90. JESTEŚ DOBRY 
91. PRZYJACIELA MAM 
92. BOŻĄ MIŁOŚĆ W SERCU  
93. PIOSENECZKA 
94. NIC NIE MUSISZ MÓWIĆ 
95. ALLELUJA ON JEST ŚWIATŁEM 
96. IDZIE NASZA KARAWANA 
97. RADOŚĆ TCHNIJ 
98. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ 
99. MATKO PIEKARSKA 
100. SZUMIĄ W LESIE DRZEWA 
101. JEZU TYŚ WSZYSTKIM DLA MNIE 
102. MARYJO MATKO MOJEGO 

103. GWIAZDO ZARANNA 

104. JEZUS UMARŁ 

105. WODY JORDANU 

106. UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWI 

107. ODDAJ BRZEMIĘ JEZUSOWI 

108. BÓG NIE UMARŁ 

109. WSZYSTKIE DZIECI IDĄ DO NIEBA 

110. TAKI DUŻY TAKI MAŁY 

111. ANIELE, ANIELE 

112. PIEŚŃ DLA OBLUBIEŃCA 

113. PIEŚŃ ADAMA 

114. WOŁAJ DZIŚ! 


