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CHODŹ,  TO  CZAS  BY  WIELBIĆ  PANA 
 
Chodź, to czas by wielbić Pana, 
Chodź, to czas, by dać Mu serce swe. 
Chodź, taki jak jesteś, by wielbić, 
Chodź, taki jak jesteś przed Bogiem stań. 
Chodź. 
 
Każdy język wyzna, że Tyś Panem jest, 
Każdy człowiek pokłoni się. 
Lecz nagrodę wielką odbierze ten, 
Kto wybrał Ciebie dziś. 
 
(Na koniec) Chodź. 
 
 
JEZU,  TYŚ  WSZYSTKIM   
DLA  MNIE  JEST 
 
Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, 
Jak żyć bez miłości Twej? 
Jezu, otwórz me oczy, bym widzieć mógł 
Twej miłości cud. 
 
Przyjdź i napełnij nas 
Mocą Bożą co dnia. 
Tyś Pokoju Księciem, Lekarzem dusz, 
Jesteś światłem, co w ciemnościach nie gaśnie. 
 
 
TY JESTEŚ BOGIEM MYM 
	
/:Ty	jesteś	Bogiem	mym,	
Wspaniałym	Bogiem	mym,	
Uwielbiam	Cię,	wywyższam	święte	Imię	Twe.	:/	
 
/:O,	Panie	chcę	dziękować	Ci,	
Za	to,	żeś	mnie	obdarował,	
Dałeś	tak	wspaniałe	życie,	
Dałeś	tak	wspaniały	świat.	:/	
 
 
OTO PAN, OTO KRÓL 
  
Oto Pan, oto Król, Zbawca nasz, Boży Syn, 
Ojciec nasz, Jahwe Król, Święty Pan, 
Tyś wiecznie żywy Bóg. 
 
Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię, 
Ty ogarniasz cały świat, okazujesz łaskę Swą. 
Chwalimy Cię i wywyższamy Cię 
Panie Jezu, Zbawicielu nasz. 
 
 
 
 
 
 

ZOSTAWIŁEŚ  MAJESTAT  SWÓJ 
 
Zostawiłeś majestat Swój, 
Porzuciłeś wszystko dla mnie 
I cierpiałeś z rąk tych, których sam stworzyłeś. 
Wziąłeś winę mą i wstyd, 
Aby zanieść je na krzyż, 
I królujesz dziś wywyższony na ziemi i w niebie. 
 
Ja chcę uwielbiać Ciebie, Panie mój, 
Zdobyłeś moje serce, jestem Twój, 
Ja zawsze będę kochać Ciebie. 
Boś tylko Ty jedynie za mnie zmarł, 
Życie Swoje za mą wolność dał, 
Więc śpiewam Tobie dziś z wdzięczności wielkiej. 
	
 
MÓJ		JEZU,		MÓJ		ZBAWCO	
	
Mój	Jezu,	mój	Zbawco,	
Nie	ma	nikogo	jak	Ty!	
Po	wszystkie	dni	ogłaszać	chcę	
Twą	wielką	miłość,	cuda	Twe.	
 
Pocieszasz	i	chronisz,	
Tyś	siłą,	ucieczką	jest!	
Niech	wszystko	to,	co	oddech	ma	
Wielbi	Boga	z	wszystkich	sił.	
 
Dziś	cała	ziemio	dla	Pana	więc	krzycz,	
On	trwa	w	majestacie,	On	święty	jest,	
Góry	się	kłonią,	a	morze	grzmi	
Na	dźwięk	Twoich	słów.	
 
Będę	Cię	wielbić,	chcę	śpiewać	Ci	pieśń,	
Na	zawsze	Cię	kochać,	przy	Tobie	być,	
Nic nie chcę znać oprócz słów obietnicy Twej. 
 

NIE		MA		PROBLEMU	
 
Nie ma problemu, by On rozwiązać nie mógł, 
Góry wysokiej, by On przesunąć nie mógł, 
Burzy tak strasznej, by Bóg uciszyć nie mógł, 
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł. 
 
Skoro poniósł On na barkach Swych  
Ciężary świata, 
Ja wiem mój bracie, że On poradzi i Twym. 
Skoro poniósł On na barkach Swych  
Ciężary świata, 
Wiem moja siostro, że On poradzi i Twym. 
 
 
 
 
 



2 
 

PANIE  SŁAWIĘ  IMIĘ  TWE 

 
Panie sławię Imię Twe, 
Pragnę oddać Tobie chwałę, 
Cieszyć się, żeś w sercu mym, 
Że przyszedłeś, by nas zbawić. 
 
Tyś z nieba na ziemię zszedł, 
By życie dać, 
Z ziemi tej na szorstki krzyż 
Mój spłacić dług. 
Z tego krzyża aż po grób, 
Z grobu na niebiosa znów. 
Panie sławię Imię Twe. 
 
 
ON  JEST  MOIM  ŻYCIEM 
 
/:On jest moim życiem, 
On jest moją siłą, 
On jest mą nadzieją, 
Jezus, mój Pan. :/ 
 
Wielbić Cię chcę życiem mym, 
Wielbić Cię chcę pieśnią mą, 
Ze wszystkich mych sił 
Uwielbiać Cię chcę, 
Moja nadzieja, to Ty! 
 
 
W  OBECNOŚCI  TWEJ   
KROCZYĆ  DZIŚ  CHCĘ 
 
/:W obecności Twej kroczyć dziś chcę, 
Tyś mym dziedzictwem. 
Twoja łaska i pokój tu jest, 
Tyś jest Panem mym. :/ 
 
/:Będę chwalić Cię, będę sławić Cię, 
Będę wielbić Cię do końca mych dni. :/ 
 
/:Bo Tyś jest mym dziedzictwem, 
Tyś jest mój Bóg. :/ 
 
 
ZAŚPIEWAĆ  CHCĘ  MIŁOŚCI  PIEŚŃ 
 
Zaśpiewać chcę miłości pieśń 
Memu Zbawcy Jezusowi. 
Za dzieła Twe wysławiać chcę, 
Kochany Zbawco, drogi Jezu. 
Raduję się, bo nazwałeś mnie Swym, 
Tylko z Tobą pragnę być. 
W Twych ramionach się skryć, 
W Twych ramionach się skryć. 
Więc przytul mnie i ukryj mnie 
W Twych ramionach dziś. 

ŚWIĘTA  KREW  JEZUSA 
 
/:Święta krew Jezusa, święta krew Jezusa, 
Święta krew Jezusa  
Ona zmywa wszelki grzech. :/ 
 
/:Największym skarbem, jaki w życiu mam, 
Jest mój Jezus, Jezus, Jezus, mój Pan. :/ 
 
 
ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN 
 
1. Zmartwychwstał Pan! 
 Przeminęła trwoga. 
 Zmartwychwstał Pan! 
 Zwyciężył śmierć. 
 Zmartwychwstał Pan! 
 Otworzył drogę. 
 Więc życie me ma teraz sens, 
 Bo żyje Pan! 
 
2. Wiem, żyje Pan! 
 W Nim mam pewność jutra. 
 Wiem, żyje Pan! 
 Znikł wszelki strach. 
 I wiem, że On 
 Zna moją przyszłość, 
 Więc warto żyć, bo pewność mam, 
 Że żyje Pan! 
 
 
WNET  NADEJDZIE  DZIEŃ 
 
1. /:Wnet nadejdzie dzień, 
 Gdy ujrzymy Króla chwał.: / 3x 
 Alleluja! Alleluja! 
 
2.  /:Wnet ustanie płacz, 
 Gdy ujrzymy Króla chwał. :/ 3x 
 Alleluja! Alleluja! 
 Gdy ujrzymy Króla chwał! 
 
3.  /:Wnet ustanie śmierć, 
 Gdy ujrzymy Króla chwał. :/ 3x 
 Alleluja! Alleluja! 
 Gdy ujrzymy Króla chwał! 
  
 O Alleluja! O Alleluja! O Alleluja! 
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GODZIEN,  O  GODZIEN NASZ BÓG 

 
1. Godzien, o godzien nasz Bóg 
 Siedzący na tronie. 
 Baranek wśród chwał 
 Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, 
 Honor i chwałę, i cześć. 
 
 /:On Bogiem jest na wieki wieków:/ 3x 
  Amen. 
 
2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać, 
 W jedności i prawdzie, 
 Oddając Ci hołd, 
 Mądrość, wdzięczność, siłę i moc, 
 Honor i chwałę, i cześć. 
 
 /:On Bogiem jest na wieki wieków:/ 3x 
  Amen. 
 
 
HOSANNA,  KRÓLOWI KRÓLÓW CZEŚĆ 

	
/:Hosanna, hosanna, Królowi królów cześć.:/ 
 
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi, 
Zmartwychwstał Król i żyje dziś. 
/:O, chwalmy Go, najwyższy jest 
I godzien wszelkiej czci. :/ 
 
 
JESTEŚ  KRÓLEM 
 
/:Jesteś Królem (Jesteś Królem) 
Jesteś Królem (Jesteś Królem) 
Królem jest Bóg. :/ 
 
/:Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Boga, 
Wielbiąc Go! :/ 
 
 
PANIE,  TWÓJ  TRON 
 
/:	Panie,	Twój	tron	wznosi	się	
			Nad	wszystkie	ziemie	świata,	
			Jesteś	najwyższy	Panie	mój,	Królu	mój.	:/	
 
/: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, 
			Wywyższamy	Cię,	Panie	nasz.	:/	
 
 
 
 
 

GOLGOTO 
 
1. W tej ciszy przebywać wciąż chcę, 
 W tej ciszy daleki świat ten, 
 Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, 
 Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 
 
2. Ja widzę Cię Jezu mój tam, 
 Jak wiele masz sińców i ran, 
 Miłości Twej moc zawiodła Cię tam 
 Uwolnić mnie z grzechów i win. 
 
Ref.:  
 
To nie gwoździe Cię przebiły,  
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. 
 
3.  Wspominam tak często ten dzień – 
 Golgotę i słodki jej cień, 

Gdy przyszłem pod krzyż  
Z ciężarem swych win, 

 Uwolnił mnie tam Boży Syn. 
 
 
KAŻDY  WSCHÓD  SŁOŃCA 
 
1. My, którzy wszystko liczymy, 
 Ciebie mamy za darmo ... 
								Dajesz	nam	Siebie	w	całości	
 I jesteś taki hojny. 
 
Ref.:  
 
Każdy wschód słońca Ciebie  zapowiada, 
Nie pozwól nam przespać poranka. 
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, 
Nie pozwól nam przespać poranka. 
 
2. Dałeś nam Siebie za darmo, 
 Twoja hojność zdumiewa ... 
 Naucz nas liczyć dni nasze, 
 Niech człowiek już nie umiera. 
 
3. Ty jesteś pełnią życia, 
 Daj nam Twojego chleba ... 
 Daj nam oddychać wiecznością, 
 Twój oddech ożywia i wspiera. 
 
4.  Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, 
 Jak przyszedłeś już kiedyś. 
 A co dzień nowy wschód słońca 
      Niech Ciebie nam zapowiada.
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WEJDĘ  DO  JEGO  BRAM 
 
Wejdę do Jego bram 
Z dziękczynieniem w sercu mym. 
Pójdę przed Jego tron 
Z pieśnią chwał. 
Powiem dziś, że to jest dzień, 
Który sprawił Pan. 
Wciąż cieszę się, 
Bo radość dał mi Pan! 
 
/:Radość dał mi Pan! Radość dał mi Pan! 
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan! :/ 
 
 
JAK  MIŁE  SĄ  PRZYBYTKI  TWE 
 
1. Jak miłe są przybytki Twe Panie Zastępów, 
    Ma dusza tęskni do przedsionków Twych. 
    Tam serce me spokojne jest,  
    Panie Wszechmocny, 
    Spod skrzydeł Twych pieśń chwały  
    śpiewać chcę. 
 
/ Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, 
  Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, 
  Lepszy jeden dzień w przedsionkach 
  Niż gdziekolwiek tysiąc. / 2x 
 
2. I tylko tego pragnę dziś – odnaleźć Ciebie, 
    Tam gdzie Twa moc i chwały Twojej blask. 
    I tylko tego pragnę dziś – odnaleźć Ciebie, 
    Tam gdzie Twa moc i chwały Twojej blask. 
 
Me serce woła dziś, Tyś skałą, tarczą mi, 
Radośnie śpiewam chwały pieśń. 
O, proszę, Panie, weź i mocno przytul mnie, 
Chcę blisko Ciebie być, chcę blisko Ciebie być, 
Chcę blisko Ciebie być. 
 
 
PRZED  OBLICZEM  PANA 
 
1. /:Przed obliczem Pana uniżmy się. :/ 
 Pan sam wywyższy nas. 
 /:Jego jest ziemia i czas, 
 Pan sam wywyższy nas. :/ 
 
2. /:Z pokorą stańmy przed Panem swym. :/ 
 Pan sam wywyższy nas. 
 /:Jego jest ziemia i czas, 
 Pan sam wywyższy nas. :/ 
 
3. /:Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. :/ 
 Pan sam wywyższy nas. 
 /:Jego jest ziemia i czas, 
 Pan sam wywyższy nas. :/ 
 

PRZYJDŹMY  TAM 
 
/:Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze, 
Przez Baranka krew wejdźmy tam, 
Przyjdźmy Doń, śpiewaniem Go wielbiąc, 
Wywyższając Boży tron. :/ 
 
Wznosząc ręce swe, 
Wielbiąc Króla chwał, 
Chwała Ci (Chwała Ci), Jezu (Jezu). 
Chwała Ci (Chwała Ci), Jezu. 
 
 
NADZIEJĄ  MĄ  JEST  CHRYSTUS  PAN 
 
1. Nadzieją mą jest Chrystus Pan, 
    On światłem mym, On pieśnią mą. 
    Fundament ten nie chwieje się, 
    Na zawsze trwa, po wszystkie dni. 
    Miłością mą, pokojem mym,  
    Usuwa strach, przynosi dzień; 
    Pociechą mą, wolnością jest, 
    W miłości Swej zachowa mnie. 
 
2. Mój Chrystus Pan się ciałem stał, 
    Prawdziwy Bóg dziecięciem był. 
    Miłości dar objawił nam, 
    Lecz myśmy Go nie chcieli znać. 
    Na krzyżu zmarł – haniebna śmierć, 
    Tam Boży gniew na Niego spadł. 
    Za cudzy grzech zraniony był, 
    W ofierze tej me życie jest. 
 
3. Ciemności moc zgasiła blask, 
    Do grobu złożon Chrystus Pan. 
    O cudny dzień, o cudny czas, 
    Trzeciego dnia do życia wstał! 
    Nie muszę więcej lękać się, 
    Gdyż moich win zaginął cień. 
    Dał Swoją krew za życie me. 
    On zbawił mnie, On Panem jest! 
 
4. Chrystusa moc wciąż strzeże mnie, 
    Nie straszna jest już dla mnie śmierć. 
    Od pierwszych chwil po życia kres 
    Prowadzi mnie w mądrości Swej.  
    /: Nie wyrwie mnie nic z dłoni tej, 
       Ni piekła moc, ni ludzki gniew. 
       Do końca dni, na zawsze już 
       W miłości Swej zachowa mnie. :/ 
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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, Jezus, Jezus, Jezus, 
O, Jezus, Jezus, Jezus. 
 
 
JAK  WIELKI  DOWÓD  MIŁOŚCI 
 
/:Jak wielki dowód miłości 
Ojciec okazał w Synu nam, :/ 
Że ci, którzy w Nim ukryci są, 
Jego dziećmi zawsze już się zwą. 
 
 
O  MIŁOŚCI  CHCĘ  ZAWSZE  ŚPIEWAĆ 
 
Aż z ponad mórz i szczytów gór 
Twa miłość spływa na mnie w dół, 
A ja otwieram serce swe, 
Niech miłość Twa wypełnia mnie. 
 
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, 
Do Ciebie wznoszę ręce swe, 
Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie. 
 
Ref.: /:O miłości chcę zawsze śpiewać, 
 O miłości Twej zawsze śpiewać. :/ 
 
Czuję, jakbym tańczył; głupie jest to, wiem, 
Lecz kiedy świat zobaczy Cię, 
Będzie tańczyć tak, jak tańczę ja. 
 
 
MOC  TWEJ  MIŁOŚCI 
 
1.Chcę do Ciebie przyjść, odnów serce me i zmień 
    Przez łaskę, którą mam w Tobie, Panie mój. 
    Przychodzę, wiedząc, że  
    Słabości, które w sobie mam 
    Zabierzesz Panie mój – przez moc Twej miłości. 
 
Ref.: Trzymaj mnie, obejmij Swą miłością, 
         Przyciągnij mnie, chcę blisko Ciebie być. 
         Czekając tam, powstanę tam jak orzeł 
         I z Tobą wzbiję się,  
         Twój Duch prowadzi mnie 
         – Przez moc Twej miłości. 
 
2. Odsłoń oczy me,  
    Chcę widzieć Ciebie twarzą w twarz, 
    Chcę poznać miłość Twą, życie me chcę dać. 
    Przemień umysł mój, niech Twa wola stanie się, 
    Żyjąc każdym dniem – przez moc Twej miłości. 

O,  TA  MIŁOŚĆ  TWOJA,  PANIE 
 
O, ta miłość Twoja, Panie,  
Niepojęta w cudzie swym, 
Jest jak morskie fale w stanie –  
Rozlać się tu w sercu mym. 
Już napełnia serce moje  
Twej miłości silny prąd, 
Darzy szczęściem i pokojem,  
W niebios włości wiedzie stąd. 
 
O, ta miłość Twoja, Panie,  
Płynie ciągle wszerz i wzdłuż. 
Nigdy płynąć nie przestanie,  
Ogarniając rzesze dusz. 
Tę najgłębiej okazałeś,  
Gdyś na krzyżu za mnie zmarł, 
Tam mnie z Bogiem pojednałeś,  
Boś me grzechy wszystkie starł. 
 
O, ta miłość, Twoja, Panie,  
Nikt nie kocha tak, jak Ty! 
Wielkie jest Twe zmiłowanie,  
Tyś przystanią mocną wżdy. 
O, ta miłość Twoja, Panie,  
Ta jest niebem w życiu mi, 
Da mi wieczne królowanie,  
Gdzie Twa chwała cudnie lśni. 
 
 
ŚWIATŁO  TWOJEJ  MIŁOŚCI  PANIE 
 
1. Światło Twojej miłości Panie, 
    Nocy świata rozprasza mroki, 
    Jezu, któryś jest świata światłością 
    Oświeć nas Swoją prawdą, miłością, 
    Oświeć mnie, oświeć mnie. 
 
Ref.:   Niech lśni Twój blask 

Chwałę Ojca objawiaj Jezu, 
Zstąp Duchu, zstąp, 
Rozpal serca w nas. 
Wodo życia płyń, 
Miłosierdzie i łaskę rozlej, 
Poślij Słowo Swe, 
Panie, niech świeci nam. 

 
2. Przed Twym świętym obliczem stoję 
    Z mroku w jasność przychodzę Twoją 
    Przez Twą krew mamy przystęp do Ciebie, 
    Sprawdź mnie, pokaż, co we mnie jest ciemne, 
    Oświeć mnie, oświeć mnie. 
 
3. Gdy na Ciebie patrzymy, Panie, 
    Ty przemieniasz nas nieustannie 
    Z chwały w chwałę prowadzisz nas stale, 
    Byśmy życiem głosili Twą chwałę, 
    Oświeć mnie, oświeć mnie.
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KOCHAM  CIEBIE  PANIE 
 
Kocham Ciebie Panie, 
Kocham Ciebie Panie, 
Bo Ty zbawiłeś mnie. Alleluja! 
 
Kocham Ciebie Panie, 
Kocham Ciebie Panie, 
Bo Ty zbawiłeś mnie. 
 
/: Bo Ty za mnie zmarłeś 
Na krzyżu tym, który dla mnie był. :/ 
 
 
PANIE  PRAGNĘ  KOCHAĆ  CIĘ 
 
/: Panie pragnę kochać Cię  
Coraz mocniej z dnia na dzień, 
Jesteś wspaniałością mą, 
Panie pragnę kochać Cię. :/ 
 
Wszystko daję Jezusowi, 
Z Jego łaski pragnę żyć. 
Czy ktoś może zgłębić miłość, 
Którą Bóg okazał nam? 
 
Jak cudowna jest ta chwila, 
Gdy przebywać mogę z Nim, 
Widzieć piękno Jego twarzy 
I kochać Go. 
 
 
POWIETRZEM  MOIM  JEST 
 
/: Powietrzem moim jest, 
Powietrzem moim jest, 
Obecność Twoja, święta we mnie. :/ 
 
/:A ja tak pragnę Ciebie, 
A ja bez Ciebie zginę. :/ 
 
/: Tyś jak codzienny chleb, 
Tyś jak codzienny chleb, 
Twe żywe słowo dane mi dziś. :/ 
 
/:A ja tak pragnę Ciebie, 
A ja bez Ciebie zginę. :/ 
 
 
JA  KOCHAM  CIĘ 
 
Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos, 
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę. 
Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych, 
Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych. 
 
 
 

PO  PROSTU  Z  JEZUSEM  ŻYĆ 
 
1. Wśród tylu trosk mieć marzeń czas, 
 A kłamstwem nie plamić swoich ust. 
 
Ref.: Po prostu z Jezusem żyć, 
 Zwyczajnie, bez wielkich słów, 
 Każdy dzień powierzać Mu, 
 Stale przy Nim być. 
 
2. Miłość do ludzi czerpać Zeń, 
 Dobrocią koić wszelki ból. 
 
3. Szczęściem radosnych cieszyć się, 
 A krzywdą smutnych przejąć się. 
 
4.   Mocno uścisnąć bratnią dłoń, 
 Każdemu w oczy spojrzeć móc. 
 
 
WSZYSTKO  TOBIE  DZIŚ  ODDAJĘ 
 
1. Wszystko Tobie dziś oddaję, 
    Wszystko Twoim musi być. 
    Chcę Cię Jezu kochać zawsze, 
    W obecności Twojej żyć. 
 
Ref.:  Wszystko daję dziś, 
          Wszystko daję dziś, 
          Jezusowi – memu Zbawcy 
          Wszystko daję dziś. 
 
2. Wszystko Tobie dziś oddaję, 
    Do nóg Twoich skłaniam się. 
    Radość świata zapomniana, 
    Uchwyć Jezu, uchwyć mnie! 
 
3. Wszystko Tobie dziś oddaję, 
    Zlej Świętego Ducha chrzest. 
    Uczyń mnie zupełnie Twoim, 
    Daj mi poznać, żeś mój jest! 
 
4. Wszystko Tobie dziś oddaję, 
    Teraz czuję święty żar. 
    Doskonałą radość w Tobie, 
    Niewymownej łaski dar. 
 
 
MIŁOŚĆ  TWA 
 
/:Miłość Twa tak cudowna jest.: / 3x 
Twa miłość jest. 
 
Wyższa, niż szczyty wysokich gór, 
Głębsza, niż dno najgłębszych mórz, 
Szersza, niż przestrzeń dokoła nas. 
Twa miłość jest. 
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JEZUS  JEST  MYM  PANEM 
 
1.  Jezus jest mym Panem,  
 Jezus Panem jest! 
 On mnie wyrwał z więzi grzechu, 
 Abym służył Mu. 
 
Ref.: Tak, tak, tak, o Panie mój, 
 Dzięki, dzięki, dzięki Ci. 
 Tak, tak, tak, o Panie mój, 
 Dzięki, dzięki Ci. 
 
2. On mi podał rękę 
 I wybaczył to, 
 Co mnie wiodło na bezdroża 
 I przepaści dno. 
 
3. A jeżeli pragniesz 
 Uwolnionym być, 
 Wznieś swe ręce do Jezusa, 
 Śpiewaj z nami tak: 
 
 
JEZUS  NAJWYŻSZEJ  GODZIEN  
CHWAŁY 
 
Jezus najwyższej godzien chwały, 
Jezus najwyższej godzien czci, 
Jego imię jest ponad wszystko, 
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go. 
 
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać, 
Na imię Jezus każdy skłoni się, 
I każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn. 
Panie nasz najwyższy przyjmij hołd! 
 
Wszelka władza i moc i majestat 
Są w rękach Twych, są w rękach Twych. 
Tak! Władza i moc i majestat 
Są w rękach Twych, są w rękach Twych. 
Tyś Pan i Król, Boży, jedyny Syn. 
 
 
JEZUS,  DLA  JEZUSA 
 
Jezus, dla Jezusa wszystko to co mam, 
Kim jestem i kim chciałbym być. 
Jezus, dla Jezusa wszystko to co mam, 
Kim jestem i chcę być. 
 
Wszystkie me ambicje, plany też 
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. 
Wszystkie me nadzieje, plany też 
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. 
 
/ Tylko z woli Twej jestem wolny. / 4x 
 
 

JEZU,  DAJ  NAM  POZNAĆ  CIEBIE 
 
Jezu, daj nam poznać Ciebie, 
Pozwól widzieć Twoją twarz. 
Dotknij, ulecz, trzymaj, prowadź, 
W Tobie zawsze pozwól trwać. 
 
 
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. :/       
 
/: Jezus, Jezus. :/ 
 
 
PRZYJACIELEM  NASZYM  JEZUS 
 
1. Przyjacielem naszym Jezus –  
 Jak wspaniałym, wiernym On! 
 Z Ojcem Swoim nas pojednał 
 I z szatańskich wyrwał szpon. 
 Któż to może wypowiedzieć, 
 Ile łask tracimy tu, 
 Gdy modlitwę zaniedbamy, 
 Nie ufając szczerze Mu. 
 
2. Gdy nam wrogie moce grożą, 
 Koło nas tu burza dmie, 
 Nie musimy drżeć w bojaźni, 
 Gdy modlimy z wiarą się. 
 Jezus wiernym się okaże, 
 Pomoc pewną zsyła nam; 
 On potężnym jest Wybawcą 
 I do próśb się skłania Sam. 
 
3. Gdy nas smutki, troski dręczą 
 Dniem i nocą, w każdy czas, 
 Gdy ufamy, gdy wołamy, 
 Jezus wyratuje nas. 
 Gdy nas zdradzą przyjaciele, 
 Wznośmy głos przed łaski tron, 
 Pan nas nigdy nie opuści, 
 Wiernym był i będzie On! 
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BO  NIKT  NIE  MA  Z  NAS 
 
Bo nikt nie ma z nas, 
Tego, co mamy razem, 
Każdy wnosi tu ze sobą to co ma 
Zatem, aby wszystko mieć, 
Potrzebujemy siebie razem, 
Bracie, siostro – ręka w rękę razem chodź. 
 
 
STÓJMY  RAZEM 
 
Ref.:   /: Stójmy razem, bo w jedności siła, 

Stójmy razem w dzień i w noc. :/ 
 

1. Bądźmy wszyscy jednej myśli, 
    Wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując, 
    Z łagodnością i pokorą 
    Jedni drugim pomagajmy żyć  
 

2. Miłość sobie okazujmy, 
By zakryła wielkie  
Mnóstwo naszych grzechów, 

    Przebaczając bez szemrania, 
    Dajmy innym to, co Bóg nam dał. 
 

3. Doceniajmy to, co mamy, 
Każda dobra rzecz  
Niech cieszy nas prawdziwie, 

    To, co trudne i bolesne – 
    Z dziękczynieniem usiłujmy nieść. 
 
 
ZWYKLE  NIE  MÓWIĘ  NIC 
 

1. Zwykle nie mówię nic, 
 Lecz dzisiaj muszę powiedzieć Ci: 
 Wyschłe źródło duszy mej 
 Wodą żywą napełnić chciej. 
 
Ref.: /:Klękam przed Tobą dziś, 
 By móc do przodu ciągle iść. :/ 
 

2. Zamknę za sobą drzwi, 
 By móc przed Tobą wylać łzy. 
 Nie chcę zanudzać Cię, 
 Niech Twoje słowo przeszyje mnie. 
 

3. Otwórz me serce tak, 
Bym do bliźniego miłość miał. 

 Naucz mnie kochać tak, 
 Bym radość nieba poznać chciał. 
 
 
 
 
 
 

MIŁOŚĆ  CIERPLIWA  JEST 
 
Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest, 
Wszystko zakryć chce, we wszystko uwierzy też. 
Źle nie myśli, nie, nie, nie i nie postępuje źle, 
Nie unosi się, prawdą jest. 
 
Miłość nie chełpi się, z każdej prawdy cieszy się, 
Nie nadyma się, nie zazdrości, o nie. 
Wszystko znosi tak, tak, tak,  
Nie ustaje, ciągle trwa, 
Miłuj cały świat właśnie tak, 
Miłuj cały świat właśnie tak. 
 
 
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. 
 
 
JESTEŚMY,  PANIE,   
KAPŁAŃSTWEM  TWYM 
 
Jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym, 
By wielbić majestat Twój, 
By rozgłaszać Twoje dzieła dziś, 
By każdy Ciebie poznać mógł. 
 
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, 
A gwiazdy oddają Ci cześć, 
Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, 
Twa władza i moc wiecznie trwa, 
Wiecznie trwa. 
 
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, 
Niech nasze głosy Ciebie czczą. 
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, 
Niech głośno instrumenty brzmią! 
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O  WSTAŃ,  BŁOGOSŁAW  BOGU  DZIŚ 
 
/:O wstań, błogosław Bogu dziś, 
Teraz i zawsze, wciąż aż na wieki. :/ 
 
Niech imię Twe, o Panie, rozsławia świat, 
Przewyższasz wszystko, 
Czym chwałę mogę Ci dać. 
Niech imię Twe, o Panie, rozsławia świat, 
Bo wywyższony jesteś na wieki. 
 
 
OTWÓRZ  ME  OCZY,  O  PANIE 
 
/:Otwórz me oczy, o Panie, 
Otwórz me oczy i serce, 
Chcę widzieć Ciebie, 
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, 
Święty, Święty, Święty 
Święty, Święty, Święty, 
Chcę widzieć Ciebie. :/ 
 
 
GDY  WPATRUJĘ  SIĘ 
 
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, 
Gdy rozmyślam o miłości Twej, 
Kiedy to, co wokół mnie 
W świetle Twym rozprasza się. 
 
Gdy dotykam sobą serca Twego, 
Gdy mą wolę składam u Twych stóp, 
Kiedy to, co wokół mnie 
W świetle Twym rozprasza się. 
 
/:Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, 
Bo mego życia cel, to wielbić Cię. :/ 
 
 
OTWÓRZ ME OCZY 
 
Otwórz me oczy, 
Chcę widzieć Jezusa 
Dotknąć się Jego 
Powiedzieć, że kocham. 
 
Otwórz me uszy, 
Bym mógł Go usłyszeć, 
Otwórz me oczy, 
Chcę widzieć Jezusa. 
 

ZWRÓĆ  SWÓJ  WZROK 
   

1. Zwróć swój wzrok na Jezusa, 
 Jak wielki jest twarzy tej czar, 
 Urok ziemskich spraw  
 Dziwnie zblednie wnet, 
 W blasku Jego miłości bez miar. 
 

2. Zwróć swój wzrok na Jezusa, 
 Gdy staczasz z ciemnością swój bój, 
 On królestwo diabła zwyciężył już, 
 W nim światłości i mocy jest zdrój. 
 

3. Zwróć swój wzrok na Jezusa, 
 Gdy gniecie cię troska i krzyż, 
 On ciężary zdejmie twe, ulży ci, 
 Tylko wierz i do Niego się zbliż. 
 

4. Zwróć swój wzrok na Jezusa, 
 Gdy dotknie śmiertelna cię dłoń, 
 Wtedy zabrzmi chwały, triumfu hymn, 
 A ty pójdziesz szczęśliwy już Doń. 
 
 
ZDECYDOWAŁEM  IŚĆ  ZA  JEZUSEM 
 

1. /:Zdecydowałem iść za Jezusem:/3x 
 Nie wrócę już, nie wrócę już. 
 

2. /:Chociaż samotny tą drogą idę:/3x 
 Nie wrócę już, nie wrócę już. 
 

3. /:Ten świat jest za mną, 
A krzyż przede mną,:/3x 

 Nie wrócę już, nie wrócę już. 
 

4. /:Ach, zabierz świat ten,  
A daj mi Zbawcę:/3x 

 Nie wrócę już, nie wrócę już. 
 
 
TWE  DROGI 
 
Twe drogi są najlepsze, 
Najlepsze dla mnie są. 
Ty Panie wiesz najlepiej, 
Co dla mnie dobre jest. 
 
/:I zawsze troszczysz się, 
Bo bardzo kochasz mnie. :/
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ZBYT  WZNIOSŁA  TO  WIEDZA 
 

1. Zbyt wzniosła to wiedza, 
 Bym pojąć ją mógł, 
Ja – mały człowiek,  
Ty – Wszechmogący Stwórca, Bóg. 
Skłaniasz się ku mnie,  
Znasz każdą myśl najskrytszą. 
Ręka Twa chroni, osłania przed złem. 

 
Ref.: Łaska Twa wiecznie trwa, 
 Wierność nie kończy się. 
 

2. Badaj mnie Boże, poznaj moje serce, 
 Prowadź drogami,  

Które wybrałeś dla mnie Sam. 
 Tyś bliski wszystkim,  

Którzy szukają Ciebie, 
 Kimże jest człowiek, 

Że o nim pamiętasz, Królu? 
 
Ref.: /:Łaska Twa wiecznie trwa, 
 Wierność nie kończy się. :/ 
 
 
SKOSZTUJ  i  ZOBACZ 
 
/:Skosztuj i zobacz, że tak dobry jest mój Pan, 
Gdy szukasz, On na pewno odpowiedź da Ci dziś:/ 
 
/: Wielki jest mój Pan, 
   Wielki jest mój Pan, 
   Wielki jest mój Pan, 
   Godzien wszelkiej chwały. :/ 
 
 
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 krzyk 
Miłosierny mój Pan. 
 
Przed świętością Twoją drżę 
Spraw, bym czyste serce miał. 
Wobec świata chcę kochać Cię 
Dawać miłość Twą. 
 

PAN  DOBRY  JEST 
 
Pan dobry jest (Pan dobry jest), 
Pan dobry jest (Pan dobry jest), 
Błogosławiony mąż, który ufa Mu. 
 
Pan dobry jest (Pan dobry jest), 
Pan dobry jest (Pan dobry jest), 
Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. 
 
 
GDY PRZYCHODZĘ POD TWÓJ KRZYŻ 
  
Gdy przychodzę pod Twój krzyż, 
Gdzie Twa krew wciąż spływa dziś, 
Tobie składam życie me, 
Byś Swą krwią oczyścił je. 
 
Bo Ty usprawiedliwiłeś mnie, 
Zniosłeś Sam całe potępienie me, 
Panie Jezu kocham, tak bardzo kocham Cię. 
Życie moje dziś ma sens, 
Wierzę wciąż, że Ty masz dla mnie tam, 
Wspaniały w niebie dom 
I będę żyć z Tobą zawsze już. 
 
 
TAK  DOBRY  DLA  MNIE  BÓG 
 

1. /:Tak dobry dla mnie Bóg, 
 Wciąż dobry dla mnie Bóg, 
 Śpiewam to na wieki wieków, 
 Tak dobry Bóg. :/ 
 
Ref.: Pieśń chwały śpiewam Mu, 
 Całą noc, każdego dnia, 
 Przez całe życie me 
 Będę Go uwielbiał. 
 
 Tak dobry dla mnie Bóg, 
 Wciąż dobry dla mnie Bóg, 
 Śpiewam to na wieki wieków, 
 Tak dobry Bóg. 
 

2. Tak miłosierny Bóg, 
 Wciąż miłosierny Bóg, 
 Błogosławi mi znów i znów, 
 Tak dobry Bóg. 
 

3. Tak piękny dla mnie Bóg, 
 Wspaniały dla mnie Bóg, 
 Wierny zawsze królów Król, 
 Tak dobry Bóg.
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TY  JESTEŚ  SKAŁĄ  ZBAWIENIA  MEGO 
 
/:Ty jesteś skałą zbawienia mego, 
W Tobie ma siła i moc. 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, 
Wznoszę do Ciebie swój głos. 
 
Panie wierzę Ci, tak, wierzę Ci, 
Bo Twa miłość wierna jest. 
Tyś pomocą mą w potrzebach mych, 
Panie, przy Tobie być chcę. :/ 
 
Ty jesteś skałą zbawienia mego, 
W Tobie ma siła i moc. 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, 
Panie, przy Tobie być chcę. 
 
 
OTOCZY  CIĘ  SWYM  RAMIENIEM  PAN 
 
Ref.: /:Otoczy cię Swym ramieniem Pan.: / 4x 
 

1. /:Nie bój się tak, 
Nie zostawi cię samego, 
On jest tu. :/ 

 
2. /:Nie lękaj się tak, 

Bo poniesie cię Sam, 
On jest tu. :/ 

 
3. /:Nie bój się tak, 

Powiedz Mu o swoim grzechu, 
On jest tu. :/ 

 
4. /:Nie bój się już, 

 Tylko szczerze uwierz Mu, 
 On jest tu. :/ 
 
 
PAN  MNIE  STRZEŻE 
 
/: Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, 
Czuwa nade mną Bóg, 
On jest moim cieniem :/ 
 
/: Czuwa nade mną Bóg, 
Czuwa nade mną Bóg, 
Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg. :/ 
 
 
TYŚ  JEST  SCHRONIENIEM  MYM 
 
Tyś jest schronieniem mym, 
Napełniasz serce me wolnością Swych pieśni 
Kiedy strach ogarnia duszę mą. 
Będę ufać Ci, 
Będę ufać Ci, 
Słaby niechaj wyzna: mocą i siłą mą Bóg! 

W CIENIU TWOICH RĄK 
 
W cieniu Twoich rąk, ukryj proszę mnie 
Gdy boję się,  gdy wokół mrok 
Bądź światłem, bądź nadziei dniem. 
 
Wszystkim o czym śnię, głosem w sercu mym 
Jak ręka która trzyma mnie 
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni 
Bądź jak skrzydła dwa 
Kiedy braknie sił 
 
Chwyć mnie i nieś, 
Niech niebo bliżej będzie 
Tak bardzo chcę 
W ramionach skryć się Twych. 
 
 
TYŚ  JAK  SKAŁA,  TYŚ  JAK WZGÓRZE 
 
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, 
Panie nasz, Boże nasz. 
Tyś jak wiatr w swej naturze, 
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 
 
Światłem Swym rozświetlasz drogę, 
Która prosto wiedzie nas. 
Tam, gdzie źródło Twej miłości, 
Gdzie radośnie płynie czas. 
 
/:Allelu, Alleluja, 
Allelu, Alleluja. :/ 
 
 
CUDOWNA  BOŻA  ŁASKA 
 

1. Cudowna Boża łaska ta 
 Zbawiła z grzechów mnie! 
 Zgubiony, nędzny byłem ja, 
 Lecz teraz cieszę się! 
 

2. Ta łaska wlała Boży strach 
 W kamienne serce me 
 I wtedy zobaczyłem w łzach, 
 Żem na przepaści dnie. 
 

3. Lecz łaska podźwignęła mnie 
 I naprzód wiedzie wciąż, 
 Przez ciemne i burzliwe dnie – 
 Tam, gdzie Ojcowski dom! 
 

4. O Boże dzięki, dzięki Ci 
 Za cudną łaskę Twą! 
 Do nóg Twych padam w kornej czci, 
 Niebiosa chwałą brzmią!
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JA  JESTEM  Z  WAMI 
 
Ref.: /:Ja jestem z wami co dzień:/ 3x 
 Tak mówi Pan. 
 /:Ja jestem z wami co dzień:/ 3x 
 Tak mówi Pan. 
 

1. /: Nie przypadek sprawił to, 
 Bóg uczynił mnie. :/ 
 

2. /: Każdy darowany dzień 
 Bóg w Swym ręku ma. :/  
 

3. /: Grzechy me przebaczył Bóg, 
 Teraz wolnym ja. :/ 
 

4. /: Teraz już nie muszę sam 
 Poprzez życie iść. :/ 
 
 
PANIE  MÓJ  PRZYCHODZĘ  DZIŚ 
  
Panie mój przychodzę dziś, 
Serce me skruszone przyjm, 
Skłaniam się przed świętym tronem Twym. 
Wznoszę ręce moje wzwyż, 
Miłość mą wyznaję Ci. 
Uwielbiam Ciebie w Duchu, 
Uwielbiam w prawdzie Cię, 
Życie me oddaję Tobie – uświęć je. 
 
 
PRZEMIEŃ  SERCE  ME 
 
Przemień serce me, uczyń szczerym je. 
Przemień serce me, pragnę być jak Ty. 
 
Tyś jest garncarzem, jam gliną jest. 
Skrusz mnie, ukształtuj, o to modlę się. 
 
 
ŚNIEGU  BIEL 
 
Śniegu biel, śniegu biel, 
Chociaż grzechy me jak szkarłat. 
Panie wiem, Panie wiem, 
Ty oczyszczasz i wybaczasz. 
 
Poprzez moc Twojej krwi, 
Poprzez cud miłości Twej, 
Poprzez wiarę w Ciebie wiem, 
Że stanę się, 
Jak śniegu biel. 
 
 
 
 
 

ON  ZA  NASZE  CIERPIAŁ  WINY 
 
On za nasze cierpiał winy, 
Zraniony został za nasz grzech. 
Niosąc pokój, zmarł, był zdradzony, 
W Swych ranach dał zdrowie nam. 
 
Prowadzony był tak, jak baranek 
I chociaż niewinny, nie skarżył się. 
Starty został za nasze występki 
I za nas zapłacił nasz dług. 
 
Tak, jak owce z błędnych dróg, 
Każdy z nas złą drogą szedł 
Lecz na Niego włożył Bóg 
Cały bezmiar win i nasz grzech. 
 
 
CIESZĘ  SIĘ 
 
/:Cieszę się! 
Jezus zbawił mnie! :/ 3x 
Śpiewam chwała, alleluja! 
Jezus zbawił mnie! 
 
 /:Kiedy byłem grzeszny, 
Jezus zbawił mnie! :/ 3x 
Śpiewam chwała, alleluja! 
Jezus zbawił mnie! 
 
 /:Chcę powiedzieć wszystkim: 
Jezus zbawił mnie!: / 3x 
Śpiewam chwała, alleluja! 
Jezus zbawił mnie! 
 
 /:Będę Go uwielbiać, 
Jezus zbawił mnie!: / 3x 
Śpiewam chwała, alleluja! 
Jezus zbawił mnie! 
 
 
PIĘKNO  ZAMIAST  POPIOŁU 
 
Piękno zamiast popiołu, 
Szaty chwał zamiast ciężaru. 
Piękno zamiast popiołu, 
Zabierz serce me i uczyń Swym, 
Uczyń Swym. 
 
Ja pokrzepiam się najwspanialszym pokarmem, 
Wszystko, co mam – na lepsze zamieniam. 
Szaty chwał zamiast ciężaru, 
Tyś najwspanialszym smakiem jest. 
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CHCĘ  CIĘ WIELBIĆ 
 
/:Chcę Cię wielbić Boże Mój i Królu, 
Chcę Cię wielbić, 
Chcę Cię wielbić całym moim życiem, 
Chcę Cię wielbić. :/ 
 
Jak dobrze jest Cię czcić, 
Błogosławić imię Twe, 
Serce me z radości drży, 
Gdy śpiewam Tobie chwały pieśń, 
Radośnie krzycząc wciąż. 
 
 
JESTEM,  BY  CIĘ  WIELBIĆ 
 

1. Światłością Swą Ty rozjaśniasz ciemności, 
      Dotknij mój wzrok, widzieć chcę. 
      Serce me jest przepełnione nadzieją, 
      Z Tobą na wieki chcę żyć. 

 
Ref.:  Jestem, by Cię wielbić,  

Jestem, by Cię chwalić, 
 Jestem, by ogłaszać – Tyś mój Bóg. 

   (Ty) jesteś tak cudowny,  
Jesteś tak wspaniały, 
Jesteś godzien przyjąć chwałę, cześć. 

 
2. Król mój i Pan, wywyższony na wieki, 

     Tobie należy się cześć 
     W pokorze Swej Ty przyszedłeś na ziemię 
     Zanieść me grzechy na krzyż 
 
/:To miłość Twa sprawiła, że 
  Z mych grzechów Tyś uwolnił mnie.:/ 2x 
 
 
WSZYSTKO  PANIE  CIEBIE  CHWALI 
 

1. Wszystko, Panie, Ciebie chwali: 
Ptaki, kwiaty, wicher, woda, 
Bo Ty wszystko masz w opiece, 
Wszystko Tobie się podobać chce. 

 
Ref.:  /:Panie, jestem Twoim dzieckiem, 

Ukochałeś mnie nad życie, 
Mocną ręką mnie prowadzisz, 
Błogosławisz mi sowicie Sam.:/ 

 
2. Ty oddałeś najdroższego 

Syna, który był jedyny, 
Tak mnie bardzo ukochałeś, 
Wciąż podziwiam Twej miłości dar. 

 
3. Jestem Twoim już na wieki, 

Dałeś pieczęć Ducha Swego, 
Więc nie muszę bać się jutra, 
Ze stworzeniem Twoim wielbić Cię. 

WIELBIĘ  CIEBIE 
 
Wielbię Ciebie (wielbię Ciebie) 
Całym sercem swym (całym sercem swym), 
Chwalę Ciebie (chwalę Ciebie) 
Całą siłą swą (całą siłą swą). 
Szukam Ciebie (szukam Ciebie) 
Przez wszystkie dni (przez wszystkie dni), 
Idę Panie (idę Panie) 
Idę drogą Twą (idę drogą Twą). 
 
Ref.: Złożę Tobie pokłon chwały, 

Złożę Tobie uwielbienie swe. 
Tylko Ciebie pragnę wielbić, 
Tylko Tyś jest godzien mojej czci. 

 
Klękam Panie (klękam Panie) 
Przed Królem swym (przed Królem swym), 
Służę Tobie (służę Tobie), 
Wszystko daję Ci (wszystko daję Ci). 
Wznoszę swe oczy (wznoszę swe oczy) 
Na Twój tron (na Twój tron), 
Ufam Tobie (ufam Tobie), 
Ufam tylko Ci (ufam tylko Ci). 
 
 
OJCZE,  CHWAŁA  TOBIE 
   
Ojcze, chwała Tobie! 
Swe życie składam Tobie, 
Kocham Ciebie. 
 
Jezu, chwała Tobie! 
Swe życie składam Tobie, 
Kocham Ciebie. 
 
Duchu, chwała Tobie! 
Swe życie składam Tobie, 
Kocham Ciebie. 
 
 
CHWAŁA  WSZECHMOGĄCEMU 
 
/:Chwała Wszechmogącemu,  
Śpiewajmy Mu. 
Chwała Królowi królów, 
Oddajmy cześć.:/ 
 
Chwalmy Go, chwalmy Go, 
Chwalmy Go, chwalmy Go. 
 
/:Ty dajesz siłę, Ty dajesz moc, 
Ty dajesz siłę, Ty dajesz moc, 
Ty dajesz siłę, Ty dajesz moc, 
Bo Ty jesteś, Jezu, Zbawicielem (mym).:/ 
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ŚWIĘTY,  ŚWIĘTY,  ŚWIĘTY 
 

1. Święty, Święty, Święty,  
Boże niezmierzony, 

     Oto dzieci Twe, Przedwieczny,  
Kornie wielbią Cię! 

     Święty, Święty, Święty,  
W łasce niezgłębiony, 

     Trójco najświętsza, Tobie chwała, cześć! 
 

2. Święty, Święty, Święty! Ciebie uwielbiają 
     Cherubowie, serafowie,  

Patrząc w Twoją twarz. 
     A zwycięzcy swoje wieńce Ci składają, 
      Tyś był i jesteś, i na wieki trwasz! 
 

3. Święty, Święty, Święty,  
Choć i w nocy toni, 

     Choć nie widzi ludzkie oko  
Wspaniałości Twej. 

     Tylko Tyś jest święty,  
Wszechświat w Twojej dłoni, 

     Hojny w miłości, mocy, chwale Swej! 
 

4. Święty, Święty, Święty,  
Boże niezmierzony, 
Cały wszechświat pragnie uwielbienia 
Hymn Ci wznieść. 

     Święty, Święty, Święty,  
W łasce niezgłębiony, 

     Trójco najświętsza, Tobie chwała, cześć! 
 
 
ŚWIĘTE  IMIĘ  JEZUS 
 
/:Święte imię „Jezus”, święte imię „Jezus” 
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 zbawienie jest.:/ 
 
 
ŚWIĘTEMU  BOGU  ODDAJ  CZEŚĆ 
 
/:Świętemu Bogu oddaj cześć! 
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń! 
Jezusa, Syna Swego, 
Bóg darował nam.:/ 
 
/:W Nim – słaby mocnym staje się, 
Biedny niechaj wyzna, że  
Bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg:/ 
(Na koniec) Dał Bóg! 
 
 
 

WIELKI  JEST  PAN  NASZ 
 
Wielki jest Pan nasz godny chwały i czci, 
A Miasto Boga świętym miejscem jest, 
Radością ziemi Pan. 
 
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam, 
On mocnym swym ramieniem wspiera nas 
Kolana skłońmy swe. 
 
Wywyższać chcemy Panie, imię Twe 
I chcemy Ci dziękować 
Za Twą łaskę w naszym życiu. 
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą 
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,   
Tu na ziemi i na niebiosach. 
 
 
ŚWIĘTY,  ŚWIĘTY,  ŚWIĘTY  PAN 
 
/:Święty, Święty, Święty Pan, 
Wszechmogący Bóg, 
Niebo i ziemia pełne są Jego czci.:/ 
 
/:Hosanna, hosanna 
Na wysokościach.:/ 
 
 
JAK  WIELKI  JEST  BÓG 
 

1. Majestat Króla chwał przenika cały świat, 
Potęga Jego trwa, potęga Jego trwa. 
On światłem świata jest,  
Ciemności kryją się, 
I drżą na Jego głos, i drżą na Jego głos. 

 
Ref.:   /:Jak wielki jest Bóg, śpiewaj tak:  

Jak wielki jest Bóg, 
Zobaczy świat, o tak, jak wielki jest Bóg.:/  

 
2. Na wieki wciąż ten Sam,  

W Swym ręku trzyma czas, 
     Początkiem, końcem On, 
 Początkiem, końcem On. 
     Bóg w trzech osobach Swych,  

To Ojciec, Duch i Syn, 
     Zwyciężył Zbawca nasz,  

Zwyciężył Zbawca nasz. 
 
 
TOBIE  CHÓR  ANIOŁÓW 
 
/:Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: 
Chwała Barankowi.:/ 
 
/:Alleluja, alleluja, alleluja, 
(Tobie) Chwała i cześć.:/ 
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ŻYCZĘ CI JEZUSA 
 
Mogę życzyć ci radości i pokoju wciąż, 
Lub promieni słońca, gdy dokoła nocy mrok. 
Mogę życzyć tobie szczęścia  
Jakie świat może ci dać  
Nie, nie ja życzę ci Jezusa! 
Życzę ci Jezusa Chrystusa  
Życzę ci Jezusa Chrystusa  
Życzę ci Jezusa bardziej niż wszystkiego! 
 
Mogę życzyć złotych liści lub prostej ścieżki twej 
Mogę życzyć skarbów, by marzenia spełniły się. 
Mogę życzyć tobie raju i tęcz każdego dnia, 
Nie, nie ja życzę ci Jezusa! 
Życzę ci Jezusa Chrystusa  
Życzę ci Jezusa Chrystusa  
Życzę ci Jezusa bardziej niż wszystkiego! 
 
 
NIE SZCZYCĘ SIĘ 
 
Nie szczycę się mądrością Panie. 
Nie szczycę się z dostatku swych sił. 
Nie jestem dumny z tego co posiadam, 
Tylko Tobą, Panie, szczycę się. 
 
Jakże wzniosły jest Twój tron, 
Ty rządzisz narodami, 
Jakże wzniosły jest Twój tron, 
Cała ziemia drży. 
Jakże wzniosły jest Twój tron, 
Stwórco mój, Zbawco mój, 
Tylko Tobą szczycę się. 
 
 
BOŻE OJCZE NIE WIEM 
 
Boże Ojcze nie wiem, 
Jak ja mogłem żyć tak długo, 
Nic nie wiedząc, że mam Ojca w niebie, 
Który kocha mnie. 
 
Lecz teraz jestem dzieckiem Twym, 
Przyjętym do rodziny Bożej 
I nigdy już nie będę sam, 
Bo Boże Ojcze jesteś ze mną. 
/:Będę śpiewać Ci na chwałę, 
Śpiewać Ci na chwałę, 
Będę śpiewać na zawsze już.:/ 
 
 
PAN JEST PASTERZEM MOIM 
 
Pan jest Pasterzem moim, 
Niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie, 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. 

CHRYSTUS JEST ŻYCIEM MYM 
 
/:Chrystus jest życiem mym,  
a śmierć zyskiem jest:/ 
 
To mój Król, moja pieśń, 
Życie me i radość ma. 
Moja moc i mój miecz, 
Pokój mój – tym jest mój Pan. 
 
 
JESTEŚ BLISKO MNIE 
 
Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym, 
Kocham kroki Twe, 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. 
 
 
NA ŚWIAT PRZYSZEDŁ 
 
Na świat przyszedł pokój nieść, 
Chciał mym przyjacielem być, 
Przyniósł nam radosną wieść, 
Byśmy mogli wolni żyć, 
Był tak dobry, miły tak, 
Że aż słów i łez mi brak, 
Kiedy myślę jak On cierpiał, 
Jak na krzyżu za mnie zmarł, 
Dla mnie zrobił to mój Pan, mój Jezus. 
 
Za mnie życie Swoje dał, 
Cóż większego mógł mi dać, 
Żebym żywot wieczny miał, 
On się musiał grzechem stać. 
Krew płynęła z Jego ran 
Na Golgocie, gdzie stał krzyż, 
Dla mnie cierpiał tam mój Pan, 
By mnie poprowadzić wzwyż, 
Dla mnie zrobił to mój Pan, mój Jezus. 
 
Teraz chcę z mym Panem być, 
Żeby móc z Nim wiecznie żyć, 
Białą szatę chce mi dać Jezus mój. 
Czy chcesz ze mną za Nim iść? 
Nie być jak jesienny liść, 
Który leci, nie wie po co i dokąd.
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JEZUS, KRÓLEM NASZYM JEST 
 
/:Jezus, Królem naszym jest, 
Jezus – nasz Umiłowany.:/ 
 
/:O wstań (o wstań) Święty Boże nasz 
O wstań (o wstań) i zajaśniej nad nami.:/ 
 
 
JEŚLI NA PIASKU ZBUDUJESZ SWÓJ DOM 
 

1. Jeśli na piasku zbudujesz swój dom, 
 Gdyby na piasku on stał, 
 Wiedz, że choćby piękny był 
 I podwójne mury miał, 
 Budować będziesz jeszcze raz. 
 
Ref.: Na mocnej skale dom twój ma stać 
 I fundament on solidny musi mieć, 
 Bo gdy uderzy wiatr i deszcz, 
 Twój dom będzie pewnie stał. 
 
2. Jeśli na skale zbudujesz swój dom, 
 Gdyby na skale on stał, 
 Wiedz, że choćby skromny był, 
 Pojedyncze mury miał, 
 Budować będziesz tylko raz. 
 
3. Tą skałą jest Jezus Chrystus Pan 
 I na Nim zbuduj swój dom. 
 Wiedz, że choćby skromny był, 
 Pojedyncze mury miał, 
 Budować będziesz tylko raz. 
 
 
OJCZE NASZ 
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
Święć się Imię Twe, 
Przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twa. 
Chleba nam dzisiaj daj, 
Przebacz nasze winy nam, 
Jako i my przebaczamy bliźnim swym. 
 
Panie, niech Twoja wola  
Będzie w całym życiu mym, 
Kocham Cię, Twemu słowu wierzę, 
Jestem dzieckiem Twym. 
Pomóż mi w chwili złej, 
Dodaj siły, otrzyj łzę. 
Troski składam w Twoje ręce, ufam Ci. 
 (Na koniec) Ufam Ci. 
 
 
 
 
 
 

PAN WYWYŻSZONY 
 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony 
Wśród chwał; 
Uwielbiajmy Go. 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, 
Oddajmy Jemu cześć! 
 
Królem jest Pan, 
Jego prawda na wieki trwa. 
Niebo i ziemio 
Radujcie się Jego imieniem. 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony 
Wśród chwał. 
 
 
POTRZEBUJĘ CIĘ 
 
Na kolanach wołać chcę, wznosząc ręce modlę się, 
Zabierz mój strach, w zwycięstwie prowadź mnie. 
Zawsze obok, blisko tak,  
Twa Ojcowska miłość jest, 
Chcę oglądać, Panie, Twoją twarz, 
Potrzebuję Cię. 
 
Potrzebuję Ciebie, mój Panie, potrzebuję Cię, 
Potrzebuję Ciebie, mój Panie. 
 
Dziś Twój Duch przyciąga mnie,  
Moje serce śpiewa pieśń, 
Twego głosu tylko szukać chcę. 
Swego Syna dałeś nam, aby zbawił grzeszny świat, 
Czuwasz Panie, strzeżesz kroki me, 
Potrzebuję Cię. 
 
/:Potrzebuję Ciebie, mój Panie, potrzebuję Cię.:/2x 
 
 
PRZED TRONEM TWYM STOIMY 
 
Przed tronem Twym stoimy 
Wpatrzeni w Twej miłości blask. 
Do Ciebie Panie podobni, 
Stajemy się, widząc Twą twarz. 
 
/: Chwała Twa wypełnia nas, 
    Obecności Twojej blask, 
    Gdy wielbimy Ciebie, wiem 
    Jesteś tu :/ 
 
/: Wznoszę głos, wyśpiewam pieśń uwielbienia 
    Na wieki, na wieki. :/ 
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STWÓRCA  WSZYSTKICH  RZECZY 
 

1. Stwórca wszystkich rzeczy, 
 Malarz firmamentu, 
 To, co najważniejsze, Panie, dałeś mi. 
 Chór zastępów śpiewa 
 O tym, jak wielki jesteś Ty, 
 Miłość Twa wypełnia całą duszę mą. 
 
Ref.: Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę, 
 Twa miłość całkiem odmieniła mnie. 
 Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę 
 Za to, kim naprawdę jesteś Ty. 
 

2. Stwórca wszystkich rzeczy, 
 Malarz firmamentu, 
 Przyjdzie dzień,  

Gdy ujrzę Ciebie twarzą w twarz. 
 Od dnia, gdy Cię ujrzałem, 
 Gdy poznałem miłość Twą, 
 Serce me coraz bliżej Ciebie, Panie, jest. 
 
 
ZJEDNOCZENI W DUCHU 
 
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, 
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, 
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, 
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, 
Aby świat cały ujrzał miłość w nas. 
 
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. 
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. 
Wszystkim głosić będziemy  
Tę radosną dla nas wieść, 
Że nasz Pan kroczy z nami,  
Że nasz Pan z nami jest, 
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. 
 
 
GDY SCHODZIMY SIĘ 
 
Gdy schodzimy się 
Niech Święty Duch w nas działa. 
Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe. 
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte 
Błogosławisz boś obiecał to,  
Błogosławisz boś obiecał to, 
Błogosławisz mocą Swą. 
 
Niewyczerpane są łaski od Pana. 
Bez końca jest wielka miłość Twa, 
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. 
Wielka jest Panie wierność Twa 
Wielka jest Panie wierność Twa 
 Wielka jest wierność Twa. 
 
 

WSPANIAŁYM  PANEM  TYŚ 
 
Wspaniałym Panem Tyś, 
Twej twarzy szukam wciąż. 
Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym, 
Łaska Twa dotyka mnie. 
 
 
ZANIM  POWIEM  SŁOWO 
 
Nie ma za trudnych spraw, 
Nie ma zbyt błahych też, 
Dla Ciebie Panie, 
Ty przecież wszystko wiesz. 
 
Każdą potrzebę znasz, 
Słyszysz mój śmiech i płacz, 
Dla Ciebie, Panie 
To przecież ważne jest. 
 
Ja wiem, że wszystko jest możliwe, 
Że nie ma rzeczy bez znaczenia, 
Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. 
I wiem, że zanim powiem słowo, 
Ty, Boże, znasz już całe zdanie, 
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie! 
 
 
ZMARTWYCHWSTAŁ  PAN 
 

1. Zmartwychwstał Pan, 
 Zwycięstwa chwałą niebo brzmi. 
 Któż tak, jak On 
 Majestatu blaskiem lśni. 
 
Ref.: Baranek Królem jest, 
 Najwyższy zajął tron. 
 W pokorze chylę się, 
  Z radością składam hołd. 
 

2. Rozgłosić chcę 
 Radosną zmartwychwstania wieść: 
 Na krzyżu Pan 
 Przezwyciężył śmierć i grzech. 
 
 
WIELBIĆ  MEGO  PANA  CHCĘ 
 

1. /:Wielbić mego Pana chcę:/ 4x 
    
Ref.: On zmienił życie me pewnego dnia, 

On zmienił serce me  
I wskazał mi drogę Swą. 
Dał życie wieczne mi, 
Więc chcę powiedzieć, że 

    Wielbić mego Pana chcę! 
 

2. /:Wielbić Jego Imię chcę:/ 4x 
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3. SŁUGA - KRÓL 
 

1. Opuścił tron, dzieckiem był, 
 Na ziemię zszedł, Swą chwałę skrył, 
 Ażeby tu sługą być, 
 Swe życie dał, bym ja mógł żyć. 
 
Ref.: To Pan, nasz Bóg, to Sługa – Król, 

Zaprasza dziś, by za Nim iść. 
 I życie swe wciąż w ofierze składać Mu, 
 Bo godzien czci jest Sługa – Król. 
 

2. W ogrodzie tam stoczył bój, 
     Na Siebie wziął mój ciężar win, 
    Wycierpiał strach, gorycz, ból, 
     Lecz Ojcu rzekł: Bądź wola Twa. 
 

3. Spójrz, oto ran krwawy ślad, 
     Gdzie gwoździe wbił okrutny grzech. 
     Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, 
     Ofiarą był za grzechy twe. 
 

4. Więc uczmy się służyć tak, 
     By w życiu swym tron Jemu dać, 
     Znać bliźnich ból, pomoc nieść 
     I sługą być, jak Chrystus Pan. 
 
 
BÓG  DAŁ  MI  ŻYCIE  NOWE 
 
Bóg dał mi życie nowe, 
Przemienił, przekształtował, 
Dziś w Jego łasce wiernie trwam. 
Miłością doskonałą 
Ogarnął duszę całą, 
Dziś w Jego łasce wiernie trwam. 
 
Dlatego śpiewam Mu 
Po wszystkie moje dni, 
Dziękować chcę 
Za wszystko, co mi dał.  
Miłości granic nie ma, 
Gdy Pan mnie rozpromienia, 
Dziś w Jego łasce wiernie trwam. 
 
 
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.:/ 
 

CHWAL  GO 
 

1. Chwal Go, chwal Go, 
Chwal Go pieśnią swą. 

 Chwal Go, chwal Go 
Chwal Go cały dzień. 

 
Ref.: /:Bowiem Bóg jest godzien, 
 Godzien naszej chwały, czci.:/ 
 

2. Chwal Go, chwal Go, 
Chwal Go sercem swym. 

 Chwal Go, chwal Go, 
Daj Mu serce swe. 

  
3. Chwal Go, chwal Go, 

Chwal Go życiem swym. 
Chwal Go, chwal Go, 
Oddaj Jemu hołd. 

  
 
DAJ  MIŁOŚĆ 
 
/:Daj miłość, daj moc, 
Bądź obecny w życiu mym.:/ 
 
A będę sercem swym oddawał Ci cześć 
I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść. 
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich mych sił. 
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest. 
 
/:Daj miłość, daj moc, 
Bądź obecny w życiu mym. :/ 
 
A będę sercem swym wciąż szukać Cię 
I każdą myślą swą za Tobą biec. 
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich mych sił. 
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest. 
 
 
NIE  MAM  NIC 
 

1. Nie mam nic, co by można Tobie dać, 
 Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. 

Puste ręce przynoszę  
Przed Twój w niebie tron, 
Manną z nieba nakarm duszę mą. 

 
2. Pomaż maścią leczącą oczy me, 

Spraw, by język mój też przemówić chciał. 
Puste ręce przynoszę  
Przed Twój w niebie tron, 
Manną z nieba nakarm duszę mą. 
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NIEBO  JEST  W  SERCU  MYM 
 
Ref.: /:Ooo... Niebo jest w sercu mym! 
 Ooo... Niebo jest w sercu mym! :/ 
 

1. Królestwo Boga tutaj jest  
(Niebo jest w sercu mym!), 

 Majestat Jego pośród nas  
(Niebo jest w sercu mym!). 

 On radość Swą przynosi nam  
(Niebo jest w sercu mym!), 

 Ogarnia nas świętości blask  
(Niebo jest w sercu mym!). 

 
2. Pan za mnie zmarł, bym życie miał  

(Niebo jest w sercu mym!), 
 To życie, które wiecznie trwa  

(Niebo jest w sercu mym!). 
 W Chrystusie cała ufność ma  

(Niebo jest w sercu mym!), 
 Dziedzictwem moim Chrystus Pan  

(Niebo jest w sercu mym!). 
 

3. Świątynią Bóg uczynił nas  
(Niebo jest w sercu mym!), 

 Węgielny kamień – Chrystus Pan  
(Niebo jest w sercu mym!). 

 Gdy wróci, z Sobą weźmie nas  
(Niebo jest w sercu mym!), 

 Oblubienica woła: Przyjdź!  
(Niebo jest w sercu mym!). 
 
 

MIAŁ KORONĘ CIERNIOWĄ 
 
Miał koronę cierniową i z szkarłatu płaszcz,  
Berło z trzciny do rąk Mu podali 
/:Na kolana padając szyderczo Nań tak:  
„Pozdrowiony bądź, Królu!” wołali.:/ 
 
Zawiązano Mu oczy i bito Go w twarz,  
Kolce z ciernia wbijały się w czoło. 
/:Pluto Nań, a z ran święta sączyła się krew –  
Tłum naśmiewców Zeń szydził wokoło.:/ 
 
Choć tak bardzo tam cierpiał Zbawiciel, nasz Pan.  
Chociaż bardzo już był umęczony, 
/:Lecz bez granic ból duszy zwiększało Mu to,  
Że od ludzi był tak odrzucony.:/ 
 
Po tak wielkim znęcaniu się dano Mu krzyż,  
Pod brzemieniem Pan padł wyczerpany; 
/:To za ciebie, mój bracie, On hańbę tę zniósł,  
By w Nim żywot ci wieczny był dany!:/ 
 
 
 
 

STWÓRZ  SERCE  CZYSTE  WE  MNIE 
 
/:Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, 
I prawego ducha we mnie wlej. :/ 
 
I nie odrzucaj mnie 
Od oblicza Swego dziś 
I nie zabieraj mi Ducha Świętego, 
Lecz proszę, przywróć mi 
Radość Twojego zbawienia, 
I prawego ducha we mnie wlej. 
 
 
ROZMYŚLAM NAD MIŁOŚCIĄ 
 
Rozmyślam nad miłością,  
Co ślad znaczyła mocą 
I uczę się pojmować ją. 
Rozmyślam nad dobrocią,  
Co czynić źle nie mogła 
Choć wokół wyszydzano ją. 
 
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. 
 
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. 
 
Ciągle za mało było im,  
Kiedy słyszeli bólu krzyk. 
Nie pamiętali tego, gdy  
Wołali: „Królem bądź nam Ty!“ 
Teraz zabrakło tak wielkich słów,  
Wokoło wrogi szydził tłum. 
Krzyczeli: „Skoro jesteś Bogiem uczyń cud!“ 
 
Rozmyślam nad miłością,  
Co ślad znaczyła mocą 
I uczę się pojmować ją. 
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O GŁOWO KRWIĄ ZBROCZONA 
 
O głowo krwią zbroczona,  
Oplwana, pełna ran, 
O głowo, której wieniec  
Bolesnej wzgardy dan; 
O głowo przenajświętsza,  
Najwyższej godna czci, 
Najsrożej pohańbiona,  
Bądź pozdrowiona mi! 
 
O chwały pełne lice,  
Przed którym światy drżą, 
Zaświaty w proch się korzą,  
Kto Cię tak zelżył, kto? 
Kto sprawił, że Twych oczu  
Nadziemski, cudny blask, 
Co gasi słońc tysiące,  
Załamał się i zgasł? 
 
O Panie, coś wycierpiał,  
Obciąża, Zbawco, mnie; 
Ja grzeszny, ja sprawiłem  
Okrutne męki Twe. 
O wejrzyj na mą nędzę,  
Swą łaskę ujrzeć daj; 
Wszak jam na grzech zasłużył,  
Ty mi otwierasz raj. 
 
Serdeczne przyjmij dzięki,  
Najdroższy Zbawco mój, 
Za Twe krzyżowe męki,  
Za Twój śmiertelny znój. 
O spraw, bym wierny Tobie,  
U boku Twego trwał, 
A życie gdy zakończę,  
Zgon szczęsny w Tobie miał. 
 
 
OCZYŚĆ MNIE, PANIE MÓJ 
 

1. Oczyść mnie, Panie mój 
Oczyść mnie Swoją krwią 
Serce oczyszczaj, odnawiaj i zmień 
Oczyść mnie, Panie mój 
 

2. Duchu prowadzić chciej 
Aż do Jezusa stóp 
Napełń na nowo, bym wielbić Go mógł 
Duchu wciąż prowadź mnie 
 

3. Jezu, sam we mnie rządź 
Sercem mym władaj wciąż 
Ucz jak Cię wielbić, odnawiaj i zmień 
Jezu, sam we mnie rządź. 
 
 

 

CUDOWNY KRZYŻ 
 
Gdy patrzę dziś na cudowny ten krzyż 
Na którym Pan w mękach cierpiał i zmarł, 
Mych zasług blask blednie wnet w cieniu Twym 
Blednieje to czym chlubić bym się chciał 
 
Spójrz, z Jego rąk, boku, głowy i stóp 
Miłości, ból płyną strumieniem krwi 
Piękniejszy wieniec czy ktoś kiedyś splótł 
Z ostrego ciernia co w skroni Jego tkwi 
 
O cudowny ten krzyż, o cudowny ten krzyż 
Woła: „Przyjdź i daj swe życie byś naprawdę żył!” 
O cudowny ten krzyż, o cudowny ten krzyż 
W cieniu ramion Twych jest łaski żar  
Co zbawia nas 
 
Nie pozwól mi, Panie mój, chlubić się 
Czym innym niż krzyżem Twym, śmiercią Twą 
Wyrzekam się dla Twej najdroższej krwi 
Słód, których w sercu wciąż nie brakuje mi 
 
O cudowny ten krzyż, o cudowny ten krzyż 
Woła: „Przyjdź i daj swe życie byś naprawdę żył!” 
O cudowny ten krzyż, o cudowny ten krzyż 
W cieniu ramion Twych jest łaski żar  
Co zbawia nas 
 
 
NIEBIAŃSKĄ RADOŚĆ 
 

1. Niebiańską radość w sercu mym                   
Przeżywać daje Pan                                   
Wyrywa z bied, uśmierza ból                       
Do nieba wiedzie sam!                                

 
Ref.: Ten Kraj, ten Kraj, doń tęskni dusza ma        

Gdyż nie ma szczęścia ponad to                  
Jak żyć w Królestwie dnia                            

 
2. O, Panie Jezu, Zbawco mój                           

Racz przyjąć wdzięczność mą                    
Gdy brak pokoju w sercu mym                     
Ty z góry ześlij go!                                       

 
3. Więc czekam, Panie, chwili tej                      

Przede mną górny kraj                               
Porzucę ziemię pełną łez                             
Gdyż moim będzie raj!                                
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SZCZĘŚLIWI 
 
Szczęśliwi, którzy w domu Twym 
Nieustannie chwalą Cię. 
Szczęśliwi, w których moc Twa jest, 
Ich serca są niezachwiane. 
 
Będziemy wzrastać w mocy, w moc, 
Aż ujrzymy chwałę Twą. 
 
Usłysz nas Jezu Wszechmogący, 
Błogosław nam, 
Gdy szukamy Cię i wywyższamy. 
 
Bo jesteś święty, Ty jesteś święty, 
Ty jesteś święty Bóg. 
 
 
NIEPOJĘTY 
  
Z głębokości mórz aż po szczyty gór 
Stworzenie objawia majestat Twój 
Od kolorów jesieni po wiosenny nów 
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów 
Ogłaszając . . . 
   
Ref.: Niepojęty, Niezmierzony 

Gwiazdy stworzyłeś na niebie  
I każdą z nich znasz 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest! 

     
Wszechmogący, Nieskończony 
W zachwycie klękamy przed Tobą 
By  wyznać to, że 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest! 

 
Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz 
Kto maluje kolory polarnych zórz 
Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc 
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc 
Tylko Ty . . . 
   
Ref.: /:Niepojęty, Niezmierzony 

Gwiazdy stworzyłeś na niebie 
I każdą z nich znasz 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest! 

   
Zawsze dobry, miłujący 
Ty znasz me serce i mimo to 
Wciąż kochasz mnie 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest!:/ 

    
 Wspaniałym Bogiem Tyś jest! 
 
 
 
 
 

JEDYNIE  TY  JESTEŚ  MOIM  ŹRÓDŁEM 
   

1. Jedynie Ty jesteś moim źródłem, 
 Napełnij, napełnij mnie Duchem Swym. 
 Jedynie Ty jesteś moim źródłem, 
 Napełnij, napełnij mnie Duchem Swym. 
 Duchem Swym, 
 Napełnij mnie Duchem Swym, 
 Napełnij mnie Duchem Swym. 
 
Ref.: /:Albowiem Twa łaska,  

Twa łaska na wieki trwa.:/4x 
 

2. Jedynie Ty jesteś moim źródłem, 
 Napełnij, napełnij mnie Słowem Swym. 
 Jedynie Ty jesteś moim źródłem, 
 Napełnij, napełnij mnie Słowem Swym. 
 Słowem Swym, 
 Napełnij mnie Słowem Swym, 
 Napełnij mnie Słowem Swym. 
 
 
TO  NASZ  BÓG,  TO  NASZ  PAN 
 
/:To nasz Bóg, to nasz Pan 
Chwałę oddajmy Mu, 
Wznieśmy ręce i serca, 
Uwielbiajmy Go!:/ 
 
Bo Jezus odkupił nas, 
Bo Jezus odkupił nas, 
Dał życie Swe. 
 
Do końca ukochał nas, 
Do końca ukochał nas, 
Wielbijmy Go. 
 
 
ZIEMIO  RADUJ  SIĘ 
 
Ziemio raduj się, Pana chwal, 
Chwałę Jego w krąg głoś świecie cały! 
Mów, jak wielkie są przedziwne dzieła Twe! 
Wielka jest Twa moc, o Boże nasz! 
 
Tyś najwyższy Pan wszechświata, 
Wróg u Twoich padnie stóp. 
Moc i wielkość Twą rozgłasza 
Całej ziemi nieba chór. 
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NIE MA LEPSZEJ RZECZY 
 
Nie ma lepszej rzeczy niż znać Ciebie, Panie, 
Odpoczywać w pewności że Jesteś, 
Być pełnym Twoich słów radości i Twego Ducha. 
 
Nie ma lepszej rzeczy niż ufać Tobie, 
Nie obawiać się, lecz wierzyć  Tobie, 
Nasycić prawdą Twą radością i pokojem. 
 
Dzięki Ci za to co dajesz mi,  
Za Twą łaskę dla mnie. 
Dzięki Ci za Twój krzyż, Panie,  
Który wziąłeś za mnie. 
 
 
WIĘCEJ CIEBIE 
 
/:Boże, Twa łaska nad nami jest. 
Twoja miłość przychodzi wciąż. 
Działasz w mocy pośród nas. 
Przenikasz serca, gładzisz grzech:/ 
 
/:My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej. 
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.:/ 
 
 
KOCHAM CIĘ 
 
/:Kocham Cię, Panie, kocham Cię 
Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest:/ 
 
Zmieniłeś życie me,  
Obmyłeś mnie Swą krwią 
Dałeś mi pokój Swój,  
Nazwałeś dzieckiem Swym 
 
Uwielbiam, Panie, Cię,  
Wysławiam imię Twe 
Wznoszę swe ręce wzwyż,  
Tyś godzien chwały jest 
 

 
TWOJA KREW 
 
Twoja krew oczyszcza mnie 
Nowe życie znajduję w Twojej krwi 
Twoja krew przelana jest 
By wykupić z grzechu mnie 
Omywa tak, . . . 
Abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg 
Mój Jezu, zmazujesz winy me 
 
 
 
 
 
 

DZIĘKUJMY  BOGU  WRAZ 
 

1. Dziękujmy Bogu wraz 
 I sercem, i ustami, 
 Bo wielkość Jego spraw 
 Objawia się nad nami! 
 On nas od pierwszych lat 
 W opiece Swojej miał 
 I niezliczonych łask 
 Dowodów tyle dał. 
 

2. Niezmiennie dobry Bóg 
 Niech wciąż nam błogosławi, 
 Niech radość w serca tchnie 
 I błogi pokój sprawi! 
 Niech On nas w łasce Swej 
 Zachować raczy Sam 
 I od wszelkiego zła 
 Wybawi tu i tam! 
 

3. Niech będzie chwała, cześć 
 I Ojcu, i Synowi, 
 I hołd równemu Im 
 Świętemu też Duchowi! 
 Jedyny w Trójcy Bóg, 
 Jak od początku trwa, 
 Tak zawsze będzie trwał –  
 Niech cześć na wieki ma! 
 
 
WIELKA JEST WIERNOŚĆ TWA 
 

1. Wielka jest wierność Twa 
Boże, mój Ojcze 
Nie zmieniasz się 
Zawsze jesteś ten sam 
Kto Tobie ufa nie może się zawieść 
Twa miłość, wierność Twa 
Na wieki trwa 

 
Ref.: /:Wielka jest wierność Twa:/ 

Ranek rankowi podaje tę wieść 
Chlebem powszednim 
Obdarzasz mnie co dzień 
Wielka jest wierność Twa 
Niezmienna wciąż 

 
2. Cała natura tu wielkość Twą głosi 

Słońca, księżyca ten sam zawsze bieg 
Wiosna po zimie 
Niezmiennie nadchodzi 
Wszystko wiernością Twą i łaską tchnie 

 
3. Grzechy przebaczasz nam 

Dajesz Twój pokój 
Swą obecnością obdarzasz co dzień 
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro 
Twa ręka, Panie mój, wciąż darzy mnie
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JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST 
 
/:Jezus Chrystus moim Panem jest,  
A-le-lu-u-u-u-u-u-ja:/ 
 
/:On kocha mnie, On kocha mnie,  
A-le-lu-u-u-u-u-u-ja:/ 
 
 
ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI 
 
Łaską jesteśmy zbawieni,  
Z łaski możemy tu stać 
Z łaski usprawiedliwieni  
I przez Baranka krew 
Wzywasz nas, Panie, do Siebie  
Przed Twój w niebie Tron 
My łaską obdarzeni  
Tobie składamy hołd 
 
/:Któż Panie mógł nas oczyścić z naszych win?  
Nikt tylko Ty z łaski Swej przez Baranka krew:/ 
 
Łaską jesteśmy zbawieni,  
Z łaski możemy tu stać 
Z łaski usprawiedliwieni  
I przez Baranka krew 
/:I przez Baranka krew:/ 
 
 
NIEPOJĘTA ŁASKA 
 
On jest Ojcem sierot,  
Opiekunem wdów jest dobry Bóg  
Dom Swój daje wszystkim opuszczonym.  
 
Zsyła deszcz obfity,  
Na to, co spragnione i wyczerpane jest  
Dobry jest dla wiernych,  
W łasce Swej nasz Bóg do nas uniżył się.  
 
Ref.: Niepojęta łaska jego wciąż dosięga nas  

Gdy podnosi, przemienia serca  
I uwalnia nas. 
Prawda ta...  
 

On zna każde serce,  
Nie odwraca się, gdy wzywamy Go  
Kocha nas pomimo  
Tego, że tak niewiele możemy Mu dać.  
 
 
 
 
 

 
 
 

CHOCIAŻ PRZYCHODZĄ DNI 
 
Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, 
Kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez 
Kiedy bezradność w nas,  
Aż gdzieś do dna przygnieść nas chce 
Kiedy wciąż nowy czas  
Pozbawia sił i budzi w nas lęk 
 
Otwórzmy oczy na to, że … 
 
Ref.: Chrystus to skarb,  

W naczyniach glinianych ukryty, 
By na nas się dziś objawiło 
Że nic z nas,  
Ale Bóg przeogromną ma moc. 
Mamy ten skarb,  
Więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, 
Bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, 
To nasz duch w każdym dniu odnawia się 
Mamy w nas skarb. 

 
Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan 
Wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da 
Jeśli nie zajmie nam  
Widzialny świat otwartych serc 
Razem, więc patrzmy tam,  
Gdzie wieczność jest, choć nie widać jej 
 
Otwórzmy oczy na to, że … 
 
 
GDY IDĘ WCIĄŻ CIEMNĄ DOLINĄ 
 
Gdy idę wciąż ciemną doliną 
Zła się nie zlęknę, bo Ty jesteś ze mną 
Gdy idę wciąż ciemną doliną 
Zło mnie nie dotknie, bo Ty jesteś tu 
 
Ref.: Panie, jak dziękować Ci, że jesteś tu 
 Panie, jak dziękować Ci, że kochasz mnie 
 Idę wciąż Ty trzymasz ręce me 
 
Ty wielkiś Bóg, siła niezmierna 
Lecz kochasz mnie z łaski za darmo 
Ty wszędzie tam gdziekolwiek jestem 
I idziesz ze mną, bo kochasz mnie 
 
Twa wielkość jest nieodgadniona 
Twa miłość jest pełna bezkresu 
Ty dajesz mi wewnętrzną siłę 
By iść wraz z Tobą do przodu wciąż 
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NATCHNIJ MNIE 
 
Duchu przyjdź, natchnij mnie  
W mocy Swojej objaw się 
Duchu przyjdź, natchnij mnie 
Płomień we mnie roznieć 
 
Ref.: Serce ucz, duszę lecz 

Odnów umysł, bym pragnął Cię 
Do świątyni Swojej weź, natchnij mnie 

 
Boży głos słyszeć chcę 
On ukoi serce me 
Słowa Twe słyszeć chcę 
Swą miłością pociesz mnie 
 
 
CUDOWNY, ŁASKAWY ZBAWCA 
 
Cudowny, łaskawy Zbawca,  
Mój Odkupiciel i Pan 
Baranek, co Swoją śmiercią  
Wywiódł mnie z piekła bram 
O, Tyś wywiódł mnie z piekła bram 
 
Opiekun, Doradca, Pasterz,  
Święty Duch, co żyje tu 
Nadzieję dajesz, gdy serce  
Z Twej drogi zboczy znów 
O, gdy z Twej drogi zboczę znów 
 
Ref.: Ciebie jednego uwielbiam 
 Tobie oddaję dziś cześć 
 Twej łaski i uzdrowienia 
 Me serce głodne jest 
 O, me serce tak głodne jest 
 
Wszechmocny i dobry Ojcze, 
Kochasz Swe Dzieci jak nikt 
Kiedy słabości ulegnę,  
Klękam przed tronem Twym 
O, chcę klęczeć przed tronem Twym 
 
 
SKŁANIAM SIĘ 
 
/:Skłaniam się u Twoich stóp:/ 
Święty i wielki w mądrości pełny 
Królem mym jesteś Ty 
 
Ref.: O mój Jezu Zbawicielu 
 Wszystko, co jest w duszy mojej 
 Składam dziś u Twych stóp 
 
/:Klękać chcę u Twoich stóp:/ 
Uwalniasz i leczysz Wszechmocny Bóg 
Królem mym jesteś Ty 
 

BĘDĘ ŻYŁ 
 
/:Będę żył, bo mój Pan pokonał śmierć:/ 
 
/:Będę żył, bo świętą krwią Jezus zmazał winę mą 
Już nie będę lękał się i będę żył:/ 
 
/:Będę żył, gdy zawołam: Wybaw mnie!:/ 
 
/:Będę żył, gdy mój głos  
Do niebieskich dotrze bram 
Wstał mój Pan i od śmierci zbawił mnie:/ 
 
/:Będę żył, bo zbawieniem moim Pan:/ 
 
/:Będę żył, bo mój Pan białą szatę dla mnie ma 
Włożę ją i dla Niego będę żył:/ 
 
 
WDZIĘCZNOŚĆ 
 
Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiąc łask? 
Jak okazać miłość mą? 
Mój Boże powiedz, wskaż mi jak 
Okazać miłość mą 
 
Za ciepło słońca, światło gwiazd 
Ciemną noc i jasne dni 
Przyjm moich oczu wdzięczny blask 
Mój Boże dzięki Ci 
 
Za poszum lasu, kwiatów woń 
Zboża łan, co złotem lśni 
Ku Tobie Panie wznoszę dłoń 
Mój Boże dzięki Ci 
 
Za błękit nieba, ptaków śpiew 
Morza toń i szelest trzcin 
Z uśmiech szczęścia, wiosny wiew 
Mój Boże dzięki Ci 
 
Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiąc łask? 
Jak okazać miłość mą? 
Mój Boże powiedz, wskaż mi jak 
Okazać miłość mą 
 
 
PANIE, TYLKO TY 
 
/:Panie, tylko Ty możesz dotknąć mego serce dziś 
Choćbym szukał całą wieczność to wiem, 
Że nikt nie dorówna Ci:/ 
 
Twa łaska płynie jak strumień wód 
A zdrowie dziełem Twych rąk 
W Swoich ramionach ukoisz nasz ból,  
Panie, tylko Ty 
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BARANKOWI CZEŚĆ 
 
Dzięki za moc krzyża,  
Dzięki za spłacony dług 
Starłeś ze mnie grzechu brud,  
Bym poznać mógł 
Cudownej Łaski dar 
 
Dzięki za Twe dzieła,  
Dzięki za przebity bok 
Swoją krwią Tyś winy zmył,  
Bym odtąd żył 
Znając przebaczenia smak 
 
Ref.:    Barankowi cześć,  

Który w Niebie jest 
Niech chwała koronuje Cię,  
Bo zwyciężyłeś śmierć 
Wyniesiony wzwyż, Jezus Boży Syn  
Niebiański Zbawiciel poniósł krzyż  
Barankowi cześć, Barankowi cześć 

 
 
BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA 
 
Ref.: /:Błogosław duszo moja Pana,  

Wszystko co we mnie,  
Jego Najświętsze Imię! 

 Błogosław duszo moja Pana,  
Jego dobroci nigdy nie zapominaj!:/ 

 
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! 
 
Refren 
 
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! 
 
Refren 2x 
 

BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ 
 
Błogosławię Cię,  
Kiedy ziemia wydaje plon 
Gdy obfitość, Panie, zlewasz Swą 
Błogosławię Cię 
 
Błogosławię Cię,  
Gdy pustynia w krąg otacza mnie 
Choćbym przez pustkowie szedł 
Błogosławię Cię 
 
Ref.: Za Twą łaskę, którą zsyłasz,  

Ja chwalę Cię 
Choćby ciemność mnie przykryła,  
Ja powiem, że . . . 

 
Panie, błogosławię imię Twe,  
Błogosławię Cię 
Panie, błogosławię imię Twe 
Błogosławię święte imię Twe 

 
Błogosławię Cię,  
Kiedy słońca blask oświeca mnie 
To, co dajesz mi najlepsze jest 
Błogosławię Cię 
 
Błogosławię Cię,  
Kiedy drogę moją znaczy cień 
Chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię 
Błogosławię Cię 
 
Refren              
 
/:Ty dajesz z woli Swej,  
Zabierasz kiedy chcesz 
W mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię:/ 
 
/:Panie, błogosławię imię Twe,  
Błogosławię Cię 
Panie, błogosławię imię Twe 
Błogosławię święte imię Twe:/ 
 
 
TAK JAK JELEŃ 
 
Tak jak jeleń do źródła wody,  
Dusza ma do Ciebie lgnie 
Tyś pragnieniem mojego serca,  
Ciebie, Panie, wielbić chcę 
 
Tyś mą siłą, mą tarczą jest,  
Na Tobie tylko polegać chcę 
Tyś pragnieniem mojego serca, 
Ciebie, Panie, wielbić chcę 
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BÓG KOCHA CIEBIE I MNIE 
 
Bóg kocha ciebie i mnie 
Bóg kocha ciebie i mnie 
On życie dał, cóż większego mógł dać? 
O, jak On kocha, O, jak On kocha 
Bóg kocha ciebie i mnie 
 
 
CUDNEGO MI ZBAWCĘ 
 

1. Cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał 
On dobrym Pasterzem jest mi 
On kryje mą duszę w zaciszu wśród skał 
Tam słońce przez chmury mi lśni 

 
Ref.: On kryje mą duszę w zaciszu wśród skał 

Tam w upał cień chłodzi mą skroń 
On kryje me życie w miłości bez miar 
I chroni mnie wciąż Jego dłoń 
I chroni mnie wciąż Jego dłoń 

 
2. Cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał 

On nieść mi pomaga mój krzyż 
On radość i pokój do serca mi wlał 
Sił daje w wędrówce mej wzwyż 

 
3. Dzień w dzień błogosławi mnie  

Hojnie mój Pan 
Miłością otacza mnie Swą 
I kiedyś do Siebie zabierze, hen, tam 
Gdzie gwiazdy u stop Jego lśnią 

 
 
DZIĘKCZYNIENIE 
 
/:Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie 
Dziękczynienie Tobie Ojcze:/ 
  
Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa 
Gdyby nie Twoja łaska,  
To w ogień pójść bym musiał 
Gdyby nie Twoja łaska,  
Nie miałbym dzisiaj życia 
Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze 
 
 
DZISIAJ JEST DZIEŃ 
 
Dzisiaj jest dzień (dzisiaj jest dzień) 
Który dał nam Pan (który dał nam Pan) 
Weselmy się (weselmy się) 
I radujmy się w nim (i radujmy się w nim) 
 
Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan  
Weselmy się i radujmy się w nim  
Dzisiaj jest dzień (dzisiaj jest dzień) 
Który dał nam Pan 

DZIĘKI JEZU 
 

/:Dzięki, Jezu! Drogi Jezu!  
Dzięki Ci, że kochasz mnie:/ 
  
/:Tam na Golgocie umarłeś za mnie, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie:/ 
 
/:Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie:/ 
 
/:Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie:/ 
 
/:Alleluja, alleluja, 
Dzięki Ci, że kochasz mnie:/ 
 
 
DZIŚ PRZYCHODZĘ PANIE MÓJ 
 
/:Dziś przychodzę Panie mój,  
Tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.:/ 
Dziś przychodzę Panie mój,  
Tak jak wzywasz mnie, by wielbić Imię Twe. 
Chwalę Cię!  Wielbię Imię Twe! 
 
/:Rzuć w niepamięć przeszłość swą.   
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go:/ 
Rzuć w niepamięć przeszłość swą.   
Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go 
Chwalmy Go!  Uwielbiajmy Go! 
 
/:Do Jezusa zbliżmy się.  
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go:/ 
Do Jezusa zbliżmy się.   
Wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go 
Chwalmy Go!  Uwielbiajmy Go! 
 
 
HYMN WIELKANOCNY 
 
Al – le – lu – ja, zwyciężyłeś śmierć i grzech 
Al – le – lu – ja, w Twym zwycięstwie życie jest 
 
Grób nie powstrzymał Cię 
Tyś zmartwychwstały Król 
W niebiosach tron Twój jest 
Tyś zmartwychwstały Król 
 
 
JEZUS KRÓL PANEM JEST 
  
Jezus Król Panem jest 
Z grobu wstał pokonał śmierć 
I Panem jest 
Klęknij wyznaj, że Chrystus Panem jest, 
Że On twym Panem jest. 
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JAK BŁOGO WIEDZIEĆ 
 

1. Jak błogo wiedzieć: Jezus jest mój! 
Jakże ten pokój słodzi mi znój! 
On życie z nieba, wieczny w Nim dział 
I odpuszczenie grzechów mi dał 

   
Ref.: Chcę sławić Zbawcę swego po zgon, 

Bo gdzież Zbawiciel większy niż On? 
Kto może tyle pociech mi nieść? 
Nikt, tylko Jezus, Jemu dam cześć! 

 
2. Jemu żyć pragnę – to życia raj. 

Śpiewaj Mu, serce, wdzięcznie Mu graj! 
On mnie prowadzi przez mgłę i cień, 
Gdy grzech się wzmaga, wnet wyrwie zeń 

 
3. Nikt z Jego ręki nie wyrwie mnie, 

Z tego niezmiernie ja cieszę się; 
Przeto też ufność w Nim tylko mam, 
On do niebieskich wiedzie mnie bram 

 
 
JEGO MOC ZBAWIA ŚWIAT 

 
Okaż nam zmiłowanie, miłość niesłabnącą 
Niech Łaski spłynie moc 
Ześlij Swe przebaczenie, dobroci Twojej dzieło 
Nadzieją natchnij 
 
Zbawca, On przenosi góry 
A Jego moc zbawia świat, Jego moc zbawia świat 
Odwieczny, Autor odkupienia 
On z grobu powstał by żyć, śmierć pokonał by żyć 
 
Przygarnij mnie do serca, utul moje żale 
Namaść Duchem Swym  
Oddaję Ci swe życie, prowadź mnie Swoją drogą 
Bądź przy mnie blisko 

  
/:Zbawca, On przenosi góry 
A Jego moc zbawia świat, Jego moc zbawia świat 
Odwieczny, Autor odkupienia 
On z grobu powstał by żyć,  
Śmierć pokonał by żyć:/ 
                                  
Ześlij jasność, niechaj ujrzy świat tę chwałę 
Co roztacza zmartwychwstały Pan, Jezu 
Ześlij jasność, niechaj ujrzy świat tę chwałę  
Co roztacza zmartwychwstały Pan 
 
 
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 

JEZU, NAJPIĘKNIEJSZE IMIĘ TWE 
 
Jezu, najpiękniejsze imię Twe 
Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie 
Jezu, gdy upadam, podnosisz mnie 
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe 
 
Jezu, chcę uwielbiać imię Twe   
Jezu, wciąż ten sam, nie zmieniasz się  
Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech   
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe 
 
Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść  
Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć   
Jezu, wznoszę głos, by chwalić Cię   
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe 
 
 
KIEDY NOWE WSTAJE DZIEŃ 
   
/:Kiedy nowe wstaje dzień, 
Aż, gdy słońce w cień kładzie się, 
Boże Imię chwalić chcę!:/  
 
Niech Imię  to 
Chwalą wszyscy słudzy, którym znan! 
Chwalcie Imię Jego Pan! 
Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już 
Chwalcie Imię Jego Pan!  
 
 
KOCHAM,  WIĘC  NIE  MUSZĘ  SIĘ  BAĆ 
 
/:Kocham, więc nie muszę się bać, 
Zabierz mój strach, zabierz mój strach, 
Zabierz mój strach:/ 
  
/:Jezus mówi ci, że miłość ta 
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach:/ 
  
/:O, O, Jezus, Jezus, Jezus:/ 
 
/:Jezus daje ci miłość Swą, 
Nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się:/ 
 
/:Jezus mówi ci, że miłość ta 
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach:/ 
 
/:O, O, Jezus, Jezus, Jezus:/ 

 
 

PSALM 125 
  
/:Jak otacza pasmo gór Jeruzalem  
Tak Pan otacza w krąg Swój lud:/  
Kto ufa Mu nie zachwieje się 
Bo Pan otacza w krąg Swój lud 
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NIE MA INNEGO JAK JEZUS 
 
/:Nie ma innego jak Jezus    
Nie ma innego jak On:/    
  
Zaglądam wszędzie – nie ma, nie ma   
Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma   
Krążę, krążę – nie ma, nie ma    
Nie ma innego jak On 
 
 
MAJESTAT TWÓJ 

 
Oto ja przychodzę przed Majestat Twój 
Płaszcz Twej łaski okrywa mnie 
Zbliżam się, człowiek, który grzechu brud 
Krwią Baranka zmyć z siebie mógł 
Teraz wiem jak wielka Twoja miłość jest 
Oddałeś życie by w ofierze złożyć je 
 
Królu mój, Królu mój 
Twa łaska na mnie wylała się 
Ożywiła ducha, zbawiła mnie 
 
Miłość Twa pokory uczy, przebacza grzech 
I chce, bym innym przebaczał też 
Stoję tu, bo wola Twa spełniła się 
Gdy święty ogień uświęcił mnie 
Teraz wiem jak wielka Twoja miłość jest 
Oddałeś życie by w ofierze złożyć je 
 
/:Królu mój, Królu mój,  
Twa łaska na mnie wylała się 
Ożywiła ducha, zbawiła mnie 
Królu mój, Królu mój 
Wdzięcznością serce wypełnia się 
Gdy przychodzę przed Majestat Twój:/ 
 
 
NAD ŻYCIE SWE 
  
Nad wszelką władzą, na ziemi tej 
Ponad naturą, tym co stworzone jest 
Ponad mądrością, geniuszem naszych dzieł 
Byłeś już nim czas rozpoczął bieg 
 
Ponad tronami, gdzie złota blask 
Nad każdym cudem, co zachwyt wzbudza  w nas 
Nad pięknem, nad bogactwem wszystkich ziem 
Jesteś dziś, we wspaniałości Swej 
 
Wziąłeś krzyż, a kamień przykrył grób 
By życie dać, poznałeś czym jest ból 
Jak róży kwiat, co wdeptano w bruk 
Grzech przygniótł Cię 
Nad życie Swe kochasz mnie 
 
 

NIE W WYMOWIE SŁÓW 
 
Nie w wymowie słów modlitwy mej,  
Ani w pieśniach życia duszy cnej,   
/:Skryjesz Panie pod opieką Swą -  
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/   
 
Nie w życzeniach mam tu pokój swój   
I nie daje go los szczęsny mój,    
/:Jedna pieśń przenika duszę mą:   
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/   
 
Widzisz Sam kłopoty i żal mój,    
Dajesz sercu memu pokój Swój,   
/:Tobie, Boże, niosę duszę swą -   
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/   
 
Ujawniłeś Swej miłości dar,    
Radość moja w sercu jest bez miar.   
/:W puszczy sławić będę miłość Twą -   
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/   
 
Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość,   
Lecz obrony mam w mym Panu dość   
/:Moc zwycięstwa – to jest wolą Twą -   
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/   
 
Ty pokojem i opoką mi;    
Nie zaszkodzą mi tu ludzie źli.   
/:W Tobie wieczną już mam radość mą -  
Wszystkie moje źródła w Tobie są:/ 
 
 
GŁĘBOKA MIŁOŚĆ OJCA JEST 
 
Głęboka miłość Ojca jest, ogromna niezmierzona 
On Jednorodzonego dał, by łotra zmienić w syna 
O jakże wielki poczuł ból,  
Odwrócił Bóg oblicze Swe 
Gdy z ran płynąca święta krew,  
Synów wiodła ku chwale 
 
Ukrzyżowany wisi mąż, mym grzechem obarczony 
Wśród kpiarzy słyszę własny głos,  
Szyderczym brzmiący tonem 
To grzech mój przywiódł Go na krzyż.   
Tam cierpiał za me winy 
On Siebie oddał, bym ja żył,  
Bym z Nim był uwielbiony 
 
Nie będę niczym chlubił się, ni mocą ni rozumem 
Jezusa dziełem szczycę się,  
Śmiercią i zmartwychwstaniem 
/:Dał udział mi w nagrodzie Swej.   
Nie pojmę tego nigdy 
Lecz w głębi serca jedno wiem,  
On spłacił moje długi:/ 
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NIECHAJ  ZSTĄPI  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. 
 
 
OJCZE JEŚLI MOŻLIWE 
  
Nocą, ogród oliwny,  
Śpią twardo wszyscy uczniowie 
Czuwa, w bólu ogromnym  
I cierpi za nas Bóg – człowiek. 
  
Ref.:  Ojcze, jeśli możliwe,  

Oddał ode mnie ten kielich. 
Ojcze, jeżeli trzeba,  
Chcę Twoją wolę wypełnić. 

 
Nocą, klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. 
Wszystko w życiu zawodzi,  
Jedynie Ty pozostajesz. 
 
Nocą patrzę przez okno,  
Na skrawek nieba chmurnego, 
Tyle w życiu cierpienia,  
Lecz nie śmiem pytać, dlaczego? 
 
 
POZNAĆ CIĘ 
 
Wszystko to, co w swym życiu chciałem mieć 
O co walczy świat i zdobyć chce 
To, co zyskiem jest już nie liczy się 
Bez wartości, gdy pomyślę, że . . . 
  
Ref.: Poznać Cię, Jezu, poznać Cię 

To wszystko czego chcę 
Tyś mój Pan, życia treść 

 Radość dnia i wiary sens 
Panie, kocham Cię 

 
Moje serce chce lepiej poznać Cię   
W Tobie znaleźć się i Twoim być   
Wiarą zdobyć móc to, co liczy się   
W Twej sprawiedliwości wiecznie żyć   
 
Zmartwychwstania moc dziś objawić chciej  
W Twych cierpieniach pozwól udział mieć  
Chcę podobnym być, Panie, w śmierci Twej  
By nie umrzeć ale z Tobą żyć 
 

PRZED BOŻYM TRONEM W NIEBIE TAM 
 
Przed Bożym tronem w niebie tam 
Jest Ktoś kto zawsze kochał mnie 
Najwyższy Kapłan, wieczny Pan 
Co w mej obronie stawać chce 
 
On moje imię dobrze zna  
Zapisał je na sercu Swym 
Jak długo Jego władza trwa 
Niebiosa domem będą mym 
Niebiosa domem będą mym 
 
Gdy z pokusami walczę znów    
A ciężar win zbyt wielki jest   
Pamiętam wtedy, że sam Król    
Z niewoli grzechu wyrwał mnie  F C 
 
To Zbawcy śmierć sprawiła że    
Ma grzeszna dusza wolna jest    
W Nim sprawiedliwość stała się   
W Nim przebaczenie znajdę swe   
W Nim przebaczenie znajdę swe  
 
Zmartwychwstał by na wieki żyć   
Ofiara czysta za mój grzech    
Król wszelkiej chwały godzien czci   
Potężny i niezmienny jest    
 
/:Wykupił mnie za cenę krwi    
Z Nim zjednoczony wiecznie trwam  
Otworzył mi do nieba drzwi    
Mój Chrystus, Zbawca i Mój Pan   
Mój Chrystus, Zbawca i Mój Pan:/ 
 
 
ŚMIAŁY BĄDŹ 
 
/:Śmiały bądź (śmiały bądź),  
Mężny bądź (mężny bądź),  
Bo Twój Bóg i Pan jest z tobą.:/ 

 
Więc nie boję się, (Nie, nie, nie)  
Nie zawiodę się. 
/:Zawsze w wierze i w zwycięstwie kroczyć chcę,:/ 
Bo mój Bóg i Pan jest ze mną 
 
 
TAK, ŻYJE PAN! 
 
Ta – a – ak, żyje Pan! (x – xxx – xxxx – xx) 
Ta – a – ak, żyje Pan! (x – xxx – xxxx – xx) 
 
Śmierć pokonał  
Grób opuścił 
Przyjdzie wkrótce 
Stąd mnie weźmie On! (x – xxx – xxxx – xx) 
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TAK,  WIERZĘ,  ŻE  PAN  JEZUS 
 
1. Tak, wierzę, że Pan Jezus 
 Synem Boga Jedynego jest, 
 Zmarł na krzyżu, ale żyje dziś, 
 Wierzę, że zapłacił za mój grzech. 
 
mężczyźni: Wierzę, że On jest tutaj, 
kobiety: Wierzę, że On jest tutaj, 
razem: Stoi pośród nas. 
mężczyźni: Swą mocą chce nas uzdrawiać, 
kobiety: Mocą Swą chce uzdrawiać, 
razem: Przebaczenia dać dar. 
 
2. Tak, wierzę w Ciebie Jezu, 
 Tyś jedynym Synem Boga jest, 
 Tyś na krzyżu zmarł, lecz żyjesz znów, 
 Wierzę, żeś zapłacił za mój grzech. 
 
mężczyźni: Wierzę, że jesteś tutaj, 
kobiety: Wierzę, że jesteś tutaj, 
razem: Stoisz pośród nas. 
mężczyźni: Swą mocą chcesz nas uzdrawiać, 
kobiety: Mocą Swą chcesz uzdrawiać, 
razem:  Przebaczenia dać dar. 
 
 
WIELBIĆ  MEGO  PANA  CHCĘ 
 
Wielbić mego Pana chcę, 
Bo On godzien chwały jest, 
On uwalnia mnie Sam od wrogów mych. 
 
/:Mój Pan żyje, 
Opoką moją On, 
Niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel:/	
 
 
W TOBIE WSZYSTKO MAM  
 
/W Tobie wszystko mam 
W Tobie wszystko mam 
W Tobie, w Tobie, Jezu/ 4x 
  
W obecności Twej potrzebuję Cię 
Szukam twarzy Twej 
Ja uwielbiam Cię - drogi Jezu 
  
W obecności Twej pragnę ukryć się 
Szukam twarzy Twej 
Ciebie tylko chcę - drogi Jezu 
 
W Tobie pokój mam . . . 
 
W Tobie radość mam . . . 
 
 
 

ON MOŻE 
 
/:On może, On może, ja wiem, że On może, 
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie:/ 
  
On leczył chore serca, 
Utwierdzał chromych krok, 
On karmił głodnych, leczył trąd, 
Przywracał ślepym wzrok. 
 
On może, On może, ja wiem, że On może, 
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie 
 
 
PRZYJDŹMY, POKŁOŃMY PRZED NIM SIĘ 
 
/:Przyjdźmy, pokłońmy przed nim się 
Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym:/  
Gdyż On ma wszelką moc, 
A myśmy owcami pastwisk Jego 
Oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk. 
 
 
WIELKA MOC W KRZYŻU TKWI 
 

1. Jakże chciałbym dziś ujrzeć tamten dzień 
Gdy Chrystus na Golgotę szedł 
Wyrok wydał tłum, zdarto szaty zeń 
Na krzyżu poniósł śmierć 

 
Ref.: Wielka moc w krzyżu tkwi 

Chrystus zmarł, byś mógł żyć 
Winę wziął za twój grzech 
Gdy chcesz być wolny przyjdź pod krzyż 

 
2. Jakże chciałbym dziś ujrzeć Twoją twarz 

Zbolałą do ciężaru win 
Twą raniły skroń, moje myśli złe 
I każdy grzeszny czyn 

 
3. W noc się zmienił dzień,  

Ziemią wstrząsnął sąd 
Gdy Stwórca głowę skłonił Swą 
Brak zasłony już.   
Zmartwychwstałych pieśń 
Ogłasza Bożą moc 

 
4. Jakże chciałbym dziś ujrzeć imię swe 

Pośród zbawionych przez Twą krew 
Śmierć nie straszna już.   
Będę wiecznie żył 
Chrystus zwycięzcą jest 

 
Ref.:  Wielka moc w krzyżu tkwi 
 Za nas zmarł Boży Syn 
 Miłość Swą daje ci 
 Gdy chcesz być wolny przyjdź pod krzyż 
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JUŻ JAŚNIEJE Z DALEKA NAM KRAJ 
 

1. Już jaśnieje z daleka nam kraj 
Okiem wiary widzimy go tu  
Jezus wnet nam otworzy ten raj 
Źródła łaski, pokoju tam są 

 
Ref.:   /:Wnet, o, wnet, jaki cud 

Wejdzie Pański z pląsaniem tam lud:/ 
 

2. Cudne pieśni radości tam brzmią 
Jezusowi ku chwale i czci 
Ziemskie troski nieznane tam są 
I w pokoju wciąż płyną tam dni 

 
3. Z niezliczonych ust śpiew błogi brzmi 

Święty Duch wzniecił pienia te Sam 
Miłość Bożą w Jezusie zbór czci 
O jak błogo, jak błogo jest tam! 

 
 
WEŹ MOJEGO ŻYCIA BIEG 

 
Weź mojego życia bieg, 
 Abym Twoją drogą szedł 
Każdą chwilę Panie weź,  
Bym nie przestał wielbić Cię 
Ręce me oddaję Ci,  
Niech narzędziem będą Twym 
Weź też stopy, abym mógł  
Pójść tam gdzie posyła Duch 
 
Weź mój  głos, by każda pieśń  
Tobie Królu niosła cześć 
Usta weź napełnij je  
Cenną treścią prawdy Twej 
Mój majątek Panie weź, 
 Każdy pieniądz, każdą rzecz 
Weź mój umysł, kształtuj go,  
Bym mógł poznać wolę Twą 
 
Oto ja . . .  wszystko weź . . .  
To co mam . . . Twoje jest! 
 
Moją wolę zmień na Swą,  
Panie odtąd kieruj mną 
Serce też oddaję Ci,  
Niech się stanie tronem Twym 
Wonność mej miłości weź,  
Niech namaści stopy Twe 
/:Weź mnie całym, abym był  
Aż po wieczność tylko Twym:/ 
 
/:Oto ja . . . wszystko weź . . .  
To co mam . . . Twoje jest!:/ 
 
Weź mnie całym, abym był  
Aż po wieczność tylko Twym! 

JAK WIELKIMŚ TY 
  

1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, 
Coś stworzył go  
Wszechmocnym słowem Swym, 
A kiedy znów na te narody spojrzę, 
Którymi Ty wciąż opiekujesz się 

 
  
Ref.: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: 

Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty 
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: 
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty 

 
2. Gdy wznoszę wzrok  

Ku jasnym światom w górze 
I widzę gwiazd niepoliczony rój, 
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze 
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój, 

 
3. Gdy z słowem Swym 

Stanąłeś na mej drodze, 
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą, 
Co zmyła grzech,  
Co cieszy w życia trwodze, 

 Co w mych słabościach pomoc daje swą, 
 

4. Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata, 
Gdy olśni mnie  
Twej chwały wiecznej blask, 
Gdy dana będzie mi czystości szata 
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask, 

 
Ref.: Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci: 

Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty 
 Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci: 
 Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty 
 
 
PANIE, TYŚ DOBRY 

 
/:Panie, Tyś dobry.   
Twa Łaska trwać będzie na wieki 
Panie, Tyś dobry.   
Twa Łaska trwać będzie na wieki:/ 
 
Wszystkie narody oddają Ci cześć 
W każdym języku ta sama brzmi pieśń 
 
/:Wielbimy Cię.  Alleluja, alleluja 
Wielbimy Cię, boś dobry jest:/ 
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ŁASKI WSPANIAŁEJ 
 

1. Łaski wspaniałej się strumień zlał 
Większej nad grzech nasz,  
Nad Boży gniew 
Z wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał 
Jako Baranek Swą przelał krew 

 
Ref.: Łaska, łaska,  

Podnieść, oczyścić i dzisiaj chce 
Łaska, łaska,  
Większa, niż wszystkie przestępstwa me! 

 
2. Głębia rozpaczy i grzechów chłód 

Duszy bezmiarem grożą tu strat 
Łaska ta, głębsza od morza wód 
W krzyżu wskazuje ratunku ślad 

 
3. Nie da się ukryć tych ciemnych plam 

Któż może pomóc, z duszy je zmyć? 
Patrz!  Purpurowy trysł strumień tam 
Możesz dziś bielszym niż śnieg już być! 

 
4. Łaski tej cudnej wciąż płonie żar 

Wszystkim, co wierzą; - Dziś łaski czas! 
Przyjmij więc wiarą ten Pański dar 
Byś się mógł z Panem połączyć raz! 

 
 
BOGIEM MOIM JEST 
 
Bogiem moim jest, Światłem moim jest, 
Bóg Abrahama Izaaka Jakuba 
Odwiecznym Bogiem On, 
Co stworzył ziemi krąg, 
Więc chwalmy Go w imieniu Jezusa 
 
Obdarował świat miłością Swą 
Bóg Abrahama Izaaka Jakuba 
Cóż Ci mogę dać, Panie mój, 
Prócz wdzięczności mej, 
Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa 
 
 
ON ŻYJE 
 
On żyje, tak, na wieki żyje Pan! 
Mój Jezus żyje dziś!  Na wieki żyje On! 
On żyje, tak, na wieki żyje Pan  
I zawsze będzie żył! 
 
Cześć, Alleluja! Cześć Alleluja!   
Mój Jezus żyje dziś, na wieki żyje On!  
Cześć Alleluja! Cześć Alleluja! 
Na zawsze będzie żył!  

 
 
 

ŁASKA TWA OKRYWA MNIE 
 

/:Cudowna Boża łaska ta 
Miłości zdrój, co spływa w dół 
Z Twych rąk i stóp, które mój przebił grzech 
By Łaska Twa okryła mnie:/ 
  
Okrywa mnie, okrywa mnie 
Okrywa mnie, okrywa mnie 
 
 
BLIŻEJ, O, BLIŻEJ 

 
Bliżej, o, bliżej wznieś mnie i tul 
Do Siebie, Chryste, przez radość i ból 
Trzymaj mnie zawsze na sercu Swym 
/:Synu człowieczy, i nocą i dniem:/ 

 
Bliżej, o, bliżej! Tu mnie nie stać 
Na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać 
Ach, tylko serce skażone mam 
/:Weź je, mój Królu, i oczyść je Sam:/ 

 
Bliżej, o, bliżej! Porzucić chcę 
Wszystko, co jeszcze do świata mnie rwie, 
Co mi odrywa łaski Twej dar 
/:Świeckie rozkosze i złudny ich czar:/ 

 
Bliżej, o, bliżej! Me więzy skrusz 
Niech w nich nie muszę szamotać się już 
By się Twe życie w mym mogło lśnić 
/:Bym w Tobie, Jezu, prawdziwie mógł żyć:/ 
 
 
PRZYJACIELA MAM 
 

1. Przyjaciela mam, co pociesza mnie,  
Gdy o Jego ramię oprę się 
On pokojem Swym,  
Szczęściem darzy mnie,  
Gdy o Jego ramię oprę się 

 
Ref.: Boże ramię, to jest w ucisku pewny gród 

Boże ramię  
Do niebieskich mnie zawiedzie wrót 

 
2. O jak słodko mi Jego uczniem być,  

Gdy o Jego ramię oprę się   
W Jego świetle iść, w Jego mocy żyć,   
Gdy o Jego ramię oprę się    

 
3. Bać nie muszę się, ani ronić łez,  

Gdy o Jego ramię oprę się   
Pokój w duszy mam, gdy On blisko jest,  
Gdy o Jego ramię oprę się  
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NIE BOJĘ SIĘ 
 
Zabierz mnie w Twych skrzydeł cień 
Dłonie Twe schronieniem staną się 
 
Ref.: Gdy w mym życiu burza zerwie się 
 Ponad fale znów uniesiesz mnie 
 Wszystko, Panie, w Twoich rękach jest 
 Nie boję się, kiedy wzywam Cię 
 
Tyś duszy mej wytchnieniem jest 
Ufam Ci.  Moc Twoją poznać chcę 
 
 
NIE WIEM, DLACZEGO 
 

1. Nie wiem, dlaczego miłość Swą 
Pan Bóg mi poznać dał 
Jak wielkie Jego łaski są 
Że życie za mnie dał 

 
Ref.: Jednak wiem, komum ja uwierzył 
 I nic z Chrystusem mnie nie rozłączy 
 Jam swe życie Mu powierzył 
 I wiem, dokąd zajdę z Nim 
 

2. Nie wiem, dlaczego wiary moc 
Udzielił duszy mej 
Jak znikła z serca zwątpień noc 
W promieniach łaski tej 

 
3. Nie wiem, jak Jego Święty Duch 

Mą myśl skierował wzwyż 
Jak duszy mej otworzył słuch 
Mój zwrócił wzrok na krzyż 

 
4. Nie wiem też ile bólu, trwóg 

Radości, błogich dni 
Pielgrzymce mej wyznaczył Bóg 
Lecz wiem, że bliskim mi 

 
5. Nie wiem też, kiedy przyjdzie czas 

Czy w nocy, czy wśród dnia 
Gdy Pan zawoła wszystkich nas 
Korony złote da 

 
 
PRZEDZIWNYM JEGO ZWĄ 
 
/Przedziwnym Jego zwą/3x 
Jezus, mój Pan 
Potężnym Królem On, nad wszystkich Jego tron 
Przedziwnym Jego zwą, Jezus, mój Pan 
 
On mym Pasterzem, On Skałą Odwieczną 
Wszechmocnym Bogiem On 
Hołd Mu oddajcie, czcijcie, kochajcie 
Przedziwnym Jego zwą, Jezus, mój Pan 

NIE WYSTARCZY WIECZNOŚĆ 
 
Nie wystarczy wieczność, Boże, 
By Ci godną chwałę wznieść. 
Niech Twa cześć już tu się mnoży, 
Zajmie myśl i serca treść. 
 
O nas w łasce Swej myślałeś, 
Nim ten świat początek ma. 
Nas w miłości pilnowałeś, 
Odkąd ziemia nosi ta. 
 
Ale blask Twej łaskawości 
Najpromienniej zajaśniał, 
Gdyś Ty Syna Swej miłości 
Za grzeszników na śmierć dał. 
 
Czyś mógł dać nam coś wyższego? 
Może miłość większą być? 
Czyż nie mamy życia swego 
Tobie całkiem poświęcić? 
 
Cześć i sławę Ci wznosimy, 
Hołd i dzięki w każdy czas. 
Godniej tam Cię uwielbimy 
W chwale wiecznej, Boże nasz. 
 
 
ODDAJĘ SERCE SWE 
 
Oddaję serce swe,  
To wszystko co w nim jest 
Pragnienia, myśli, sny,  
Uczucia moje weź 
 
Już nie chcę dumnym być 
Wyrzekam się swych praw 
Bo wiem, że w zamian mam 
Obietnicy Twojej dar 
 
Ref.: I niech Twa wola 
 Dzieje się, dzieje się 

I niech Twa wola 
Dzieje się, dzieje się 

 
Dziś śpiewam Ci tę pieśń 
Pod krzyżem wiernie trwam 
Gdyż stratą dla mnie jest 
To czego szuka świat 
 
Chcę poznać tylko Cię 
Chcę chwałę Tobie nieść 
By wieczną radość znać 
W Twej śmierci udział mieć 
 
Refren 2x 
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PRAWDA JEDYNA 
 
Prawda jedyna 
Słowa Jezusa z Nazaretu, 
Że Swego Syna 
Posłał z niebios 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.:/ 
 
Uwierz w Jezusa, 
Przecież On za ciebie umarł 
I 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. 
 
 
PRZEDWIECZNE TWE SŁOWO 
 

1. Przedwieczne Twe Słowo, o Panie! 
Pochodnią jest stopom mym, 
To Słowo od złego ochrania 
W pielgrzymce mej, w świecie tym! 

 
Ref.: Ażeby już więcej nie grzeszyć, 
 Do serca złożyłem Twe Słowo, 
 /:By grzech się strzec i święcie moc żyć, 
 Twe Słowo wciąż w sercu chcę mieć!:/ 
 

2. O Panie!  Twe Słowo niezmienne, 
Od wieków na wieki trwa, 
W nim postać nam Swą odzwierciedlasz, 
Twą łaskę nam Ono da! 

 
3. Z poranku, w południe, wieczorem 

Uwielbiam wspaniałość Twą 
Tyś moim dziedzictwem, mym wzorem 
I szczęściem, radością mą! 

 
4. Przyrzekłeś zlać moc Ducha Łaski, 

Nad nami okazać cud, 
Daj dzisiaj nam odczuć wyraźnie, 
Że nasz już nawiedzasz lud. 

 
 
 
 
 
 
 

PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ 
 
Przychodzę tu, wyciszam się, wspominam 
Golgoty szczyt, przelaną krew, odkupienie 
Wszystko niegdyś drogie mi za stratę uznam dziś 
 
Prowadź mnie pod krzyż, gdzie miłości zdrój 
Tam ukorzę się, padnę do Twych stóp 
Zabierz dumę mą, Twoim jestem już 
Więc prowadź . . . Prowadź mnie pod krzyż 
 
Żyłeś jak ja wśród prób i łez, Słowo 
Ciałem stało się, mój poniosłeś grzech, 
Zmartwychwstałeś 
Wszystko niegdyś drogie mi za stratę uznam dziś 
 
/:Prowadź mnie pod krzyż, gdzie miłości zdrój 
Tam ukorzę się, padnę do Twych stóp 
Zabierz dumę mą, Twoim jestem już 
Więc prowadź . . . :/ 
 
Prowadź mnie pod krzyż 
 
 
SKAŁO, KTÓRĄ ROZWARŁ BÓG 
 
Skało, którą rozwarł Bóg, 
Skryj mnie w sobie pośród trwóg! 
Niech Twej świętej łaski siew, 
Boku Twego woda, krew 
Spłynie na mnie, Zbawco dusz! 
Zmaż grzech serca, pęta skrusz! 
 
Mocą Twoją, Panie, spraw, 
Bym przestrzegał Twoich praw. 
Ni znojnego praca dnia, 
Ni serdecznej skruchy łza 
Łaski Twej nie zjedna mi: 
Odpuszczenie jest w Twej krwi. 
 
Nic Ci dać nie mogę, nie; 
Do stóp krzyża chylę się; 
Bądź w słabości mocą mą, 
Nagość okryj łaską Swą; 
Chciej brud serca mego zmyć, 
Bym w czystości Twej mógł żyć. 
 
Gdy ostatni przyjdzie dzień, 
Oko zmroczy śmierci cień, 
Gdy wieczności przejdę próg 
I pośpieszę do Twych nóg – 
Skało mocna, racz mnie skryć; 
W Tobie tylko mogę żyć. 
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ŚPIEWAĆ CHCĘ 
 
Śpiewać chcę o dobroci mego Pana zawsze 
Śpiewać chcę, śpiewać chcę 
Śpiewać chcę o dobroci mego Pana zawsze 
Śpiewać chcę o dobroci Pana wciąż 
 
Wszystkim w krąg zwiastować chcę, 
Że wierny Pan, że wierny Pan 
Wszystkim w krąg zwiastować chcę, 
Że wierny Pan przez wszystkie pokolenia 
 
Śpiewać chcę o dobroci mego Pana zawsze 
Śpiewać chcę o dobroci Pana wciąż 
 
 
ŚWIAT NIE JEST DOMEM MYM 
 

1. Świat nie jest domem mym, 
Jam tu przechodniem jest. 
Me skarby w niebie są, 
Nie w tej dolinie łez. 
Do siebie, tam do gwiazd, 
Anieli wabią mnie. 
Chciałbym stąd wyrwać się, 
Obcym tu czuję się! 

 
Ref.: O, Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi. 
 Gdzież pójdę, jeśli Ty 
 Przede mną zamkniesz drzwi? 
 Świat nie jest domem mym, 
 Blask nieba wabi mnie, 
 Chciałbym stąd wyrwać się, 
 Obcym tu czuję się! 
 

2. Już tylu bliskich mych, 
Na drugi przeszło brzeg, 
Czekają na mnie tam, 
Gdy ziemski skończę bieg. 
Już uchylili drzwi, 
Wołają także mnie, 
Chciałbym stąd wyrwać się, 
Obcym tu czuję się! 

 
3. W chwalebnym kraju tym 

Będziemy wiecznie żyć, 
Z żywota drzewa jeść, 
Ze źródła życia pić. 
Tam uwielbienia pieśń 
Z ust wszystkich wzniesie się, 
Chciałbym stąd wyrwać się, 
Obcym tu czuję się! 

 
 
 
 
 
 

WSPANIAŁY PAN 
 
Miłość Twa cudowna jest, nieustająco trwa 
Twój krzyż ogłosił Łaski Twojej wiek 
Nie słyszał nikt, nie widział nikt 
Nie zdołał poznać świat 
Tej chwały, co rozświetla Twoją twarz 
 
Ref.: /:Wspaniały Pan czci godny 
 Wspaniały Pan w chwale swej 
 Wspaniały Pan dla Niego pieśń:/ 
 
Wielka jest potęga Twa, Niebiosa chwałą brzmią 
Stworzenia cud podziwia cały świat 
Majestat Twój zachwyca mnie,  
Aż serce śpiewać chce 
Jak wielki jest, jak wielki jest nasz Bóg 
 
Refren 
 
/:Otwierasz mi oczy, by mógł ujrzeć Cię 
Zdobyłeś mnie swą miłością 
Nikt nie jest jak Ty, najwspanialszy Boże nasz:/ 
 
Refren 
 
 
AGNUS DEI 
 
/:Alleluja, Alleluja!   
Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg!:/ 
Alleluja!  Święty, Święty 
Jesteś Panem Wszechmocnym 
Baranek godzien jest.  Baranek godzien jest. 
 
Jesteś święty, święty 
Jesteś Panem Wszechmocnym 
Baranek godzien jest.  Baranek godzien jest. 
Amen 
 
 
BARANKOWI CZEŚĆ 
 
/:Barankowi cześć, Barankowi cześć 
Barankowi cześć, chwała Mu:/ 
 
/:Alleluja, alleluja 
Barankowi cześć, chwała Mu:/ 
 
/:Jezus, z Judy Lew, On Zwycięzcą jest, 
Bo zwyciężył już diabła moc:/ 
 
/:Alleluja, alleluja 
Pan zwyciężył już diabła moc:/ 
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ALLELUJA, CHWALCIE PANA! 
 

1. Alleluja, chwalcie Pana, 
Nućcie Jemu chwałę, cześć! 
Chwalcie, wszyscy aniołowie, 
Głosząc Jego łaski wieść! 
Chwal Go, słońce i księżycu, 
Chwal Go, mnóstwo jasnych gwiazd 
Chwalcie, góry, chwalcie, drzewa, 
Chwalcie, ptaki, z swoich gniazd! 

 
Ref.: Wysławiajcie imię Pańskie, 
 Uwielbiajcie Jego moc! 
 /Niech są pełne Jego chwały/3x 
 Niebo, ziemia w dzień i w noc! 
 

2. Chwalcie wszystkie Go narody, 
Złóżcie przed Nim chwałę swą! 
Chwalcie ziemscy Go królowie, 
Niech się przed Nim głowy gną! 
Chwalcie kornie, starcy, Pana, 
Z głębi serc i z głębi dusz 
Chwalcie, dzieci i młodzieńcy, 
Wszak to Pan wasz i wasz Stróż 

 
3. Lecz niech chwali swego Ojca 

Przede wszystkim Boży lud 
Wszak on poznał i doświadczył,  
Co to jest miłości cud 
Bóg nam posłał Syna Swego, 
By przez krew zgniótł złego moc 
Za to wiecznie chcemy sławić  
Jego łaskę w dzień i w noc 

 
 
CHCĘ O JEZUSIE MOIM ŚPIEWAĆ 
 

1. Chcę o Jezusie moim śpiewać 
Wysławiać wielką Jego moc 
Śpiewać o Jego mękach gorzkich 
W których zwyciężył śmierci noc 

 
Ref.: Wysławiajcie mego Jezusa 
 Miłość i wielką Jego moc 
 Nućcie o Jego mękach gorzkich 
 W których zwyciężył śmierci noc 
 

2. Chcę cudownego ja wysławiać 
Grzeszników Przyjaciela w głos 
Z Bogiem łaskawie mnie pojednał 
Światło niebieskie w duszę wniósł 

 
3. Drogiego Zbawcę chcę uwielbiać 

To jest ów niezwalczony Wódz 
Zwycięsko Swoich przeprowadzi 
Grzech, śmierć i piekło da im zmóc 

 
 

BOŻY BARANKU 
 
Boży Baranku!  Sławna jest Golgota 
Z Twego zwycięstwa, Amen, alleluja: 
Ty wybawiłeś świat i kajdanyś stłukł 
Spłaciłeś krwią do cna okupu wielki dług 
Gdy zawołałeś w głos przez śmierci ćmę: 
Spełniło się, spełniło się! 
 
Słowo żywota!  W nim wiarą spocząć śmiem 
Pewna ta skała jest gruntem mocnym mym 
Wieczne, zupełne Boże zbawienie cne 
Przyjm je, grzeszniku, przyjm, 
A będzie wiecznie twe 
Nic już nie dodasz doń – Pan zbawił cię 
Spełniło się, spełniło się! 
 
Słowo zwycięstwa!  Gdy pełznie do mnie wąż 
Spojrzę na Wodza, co węża zdeptał już! 
W ranach Jezusa niewoli łańcuch pękł 
Zwycięskim krzykiem mym 
Śmiertelny jego jęk 
Jam wolny, dusza ma wolnością tchnie: 
Spełniło się, spełniło się! 
 
Mój Zbawicielu, chwała i dzięki Ci! 
Pieśń triumfalna do Twych podnóży brzmi 
Ja się otulę w Twej łaski jasny zwój 
Mam w Twojej drogiej krwi 
Sprawiedliwości strój 
Z Barankiem w skonie swym zawołać chcę: 
Spełniło się, spełniło się! 
 
 
DNI ELIASZA 
 
Tak jak za czasów Eliasza 
Gdy głosił co mówił sam Pan 
I tak jak za czasów Mojżesza, sługi, 
Sprawiedliwości to czas! 
Choć żyjemy w dniach wielkich zmagań, 
Głodu, ciemności i łez, 
A jednak to my na pustkowiu wołamy: 
„Przygotujcie już drogę Mu!” 
 
Ref.: Nadchodzi Pan, na trąby głośny dźwięk 
 W chmurach widać Go,  

W blasku chwały Swej 
Więc wznieśmy głos, to Miłościwy Rok 
Z Syjonu pięknych wzgórz, zbawienie jest! 

 
Tak jak za dni Ezechiela, kości odżywają dziś 
Tak jak za czasów Dawida, sługi, 
Radosny rozlega się śpiew 
Bo świat już dojrzewa do żniwa,  
I łany gotowe na zbiór 
Pracując dla Pana w winnicy Jego 
Ogłaszamy wam słowa te . . .  
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BYĆ MOŻE NAD RANEM 
 

1. Być może nad ranem, gdy zorza zabłyśnie 
I promień słoneczny  
Przez mgły się przeciśnie 
Ukaże się Jezus jaśniejszy nad słońce 
Wziąć z ziemi wybrany Swój lud 

 
Ref.: A wtedy uwielbienia i wiecznych chwał 
 Zaśpiewamy Mu hymn: 
 On już idzie, Alleluja!  Alleluja!  Amen! 
 Alleluja!  Amen! 
 

2. Być może z wieczora, lub też o północy 
W pełności Swej chwały  
I wielkiej Swej mocy 
Pan przyjdzie w promieniach  
Swej dziwnej światłości 
Wziąć w wieczne przybytki Swój lud 

 
3. I wojska niebieskie z Nim z nieba zstępują 

I dusze zbawionych z radością witają 
I wszyscy radośnie śpiewają donośnie 
Że z ziemi wziął wierny Swój lud 

 
4. O, będzie to radość  

Wejść bez cierpień, bólu 
Na sale weselne, chwalebny nasz Królu 
I śpiewać hymn chwały, 
Wdzięczności wspaniały 
Że z ziemi wziął wierny Swój lud 

 
 
EJ, NIEJEDNĄ JESZCZE ŁEZKĄ 
 
Ej, niejedną jeszcze łezką 
Dziecię Boże zrosi twarz 
Nim zaświta wieczne rano 
I Syjońską olśni straż 
 
Ej, niejedną jeszcze krzywdę 
Będzie trzeba cicho znieść 
Nim się będzie mogło z Panem 
Do krainy rajskiej wznieść 
 
Ej, niejedna cierpka chwila 
I zawodów ostry ton 
Jęknie w duszy, nie uderzy 
W niebie triumfalny dzwon 
 
/:Ale potem, co za radość 
Co za chwała będzie to 
Gdy do domu Jezus wzniesie 
Z kraju łez dziecinę Swą!:/ 
 
 
 
 

CHOĆBYM WSZYSTKO MIAŁ 
 
Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana 
Czyż by warto staczać życia bój? 
Gdzież me serce miałoby schronienie 
Gdzież by szczęścia mogło znaleźć zdrój? 
 
/:Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana 
Skąd bym siłę mógł do życia brać? 
Cóż mi mogą świata czcze rozkosze 
Za mojego Pana w zamian dać?:/ 
 
Choćbym skarby miał i sławę świata 
Choćbym wielkim wpośród ludzi był 
Jednak łodzią mą by wicher miotał 
Bez ratunku w nędzy wciąż bym żył 
 
/:Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana 
Który na śmierć umiłował mnie 
Któż, o któż na tym szerokim świecie 
Serce koiłby strudzone złe?:/ 
 
O, jak pusto byłoby na ziemi 
Wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam 
Bez Jezusa zginałbym w otchłani 
O, bez Niego byłbym wiecznie sam 
 
/:Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa 
Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? 
Kto by wiódł doliną śmierci cienia 
Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł?:/ 
 
O, jak błogo wszystko mieć w Jezusie 
On balsamem jest dla serca ran 
Z wszelkich grzechów Swoją krwią obmywa 
W wszelkich troskach niesie pomoc Pan 
 
/:O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa 
Choć prócz Niego nic nie będę miał 
W Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego 
Jego pragnę, w Nim mój życia dział!:/ 
 
 
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:/ 
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CHWALŻE, MA DUSZO 
 
Chwalże, ma duszo, Mocarza  
I Króla wszechświata! 
Niech się twa prośba gorąca z podzięką przeplata! 
W górę się zwróć, harfo i lutnio, się zbudź! 
Niech pieśń twa w niebo ulata! 
 
Chwalże Mocarza,  
Co wszystkim tak mądrze kieruje! 
Który na skrzydłach cię orlich bezpiecznie piastuje 
Który ci dał w dobrach rozlicznych twój dział. 
Czy serce twoje to czuje? 
 
Chwalże Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował, 
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował! 
Z iluż to trwóg Wielki, potężny cię Bóg 
Dziwną Swą mocą uratował 
 
Chwalże, ma duszo, Mocarza, co ci błogosławił, 
Coć się w strumieniach  
Miłości tak dziwnie objawił! 
Duchu mój, miej Boga w pamięci wciąż swej, 
Byś miłość jego rad sławił 
 
Chwalże, ma duszo,  
Mocarza gorącym westchnieniem, 
Chwalże Go wszystko,  
Co żyje z Abrama nasieniem! 
On blaski Swe w serce twe biedne ci śle; 
Chwal Go na wieki swym pieniem! 
 
 
JA CHCIAŁBYM BYĆ JAK JEZUS 
 
Ja chciałbym być jak Jezus,  
Tak dobrym, pełnym cnót 
Z ust Jego nikt nie słyszał 
Złych, albo szorstkich słów 
Ja chciałbym być jak Jezus, 
Co radość w Ojcu miał 
I często tam na wzgórzach 
W modlitwach za mnie trwał 
 
Ja chciałbym tak, jak Jezus, 
Miłować bliźnich swych 
Jak On do śmierci kochać 
Największych wrogów mych 
Lecz ja nie jestem takim, 
To jest wiadomym mi 
O Zbawco, proszę, uczyń, 
Bym był podobnym Ci! 
 
 
 
 
 
 

EL SZADDAJ 
 
Ref.: El Szaddaj, El Szaddaj 
 El El Jonna Adonai 
 Wieki płyną, Tyś ten sam 
 Imienia mocą wiecznie trwasz 
 El Szaddaj, El Szaddaj 
 Wszechmogący Panie nasz 
 Wywyższamy imię Twe 
 El Szaddaj 
 
Sam Baranka dałeś by 
Nie zginął Abrahama syn 
Tyś potężną ręką Swą 
Morze zmienił w suchy ląd 
Gdy wygnaniec modlił się 
Tyś Bogiem był, do serce zna 
Ty mocą Swą wyzwalasz dzieci Swe 
 
Refren 
 
Wiele lat mówiłeś nam 
Że czas Mesjasza bliski jest 
Lecz nikt pojąć nie mógł że 
W mizernym kształcie zjawi się 
W Słowie Twym zawarty plan 
Niewielu wciąż zrozumieć chce 
Posłuszny słowom Twym 
W kruchym ciele zszedł Bóg Syn 
 
Refren 
 
 
JA NIE NARZEKAM 
 
Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, 
Izdebkę małą i więcej nic. 
Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebiańskiej 
Będę mieć pałac, co złotem lśni. 
 
Ref.: Tak, ja mam pałac, tam poza górami, 
 W tym jasnym kraju, 
 Gdzie młodość wciąż trwa. 
 Gdzie łzy nie płyną, 
 Wszystkie troski przeminą, 
 Tam mi mój Zbawca koronę da. 
 
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. 
 
Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny. 
Ja pielgrzymuję do górnych stron. 
Ja szukam miasta, ze złotymi drogami. 
Tam ja dostanę koronę i dom. 
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DZIĘKI 
 
Dzięki, kochany Ojcze z nieba 
Dzięki za każdy nowy dzień 
Dzięki, że wszystkim, czego trzeba 
Ty obdarzasz mnie 
 
Dzięki za ludzi mi życzliwych 
Dzięki za wiele dobrych serc 
Dzięki, gdy mogę słowem żywym 
Wroga zjednać też 
 
Dzięki za miejsce pracy mojej 
Dzięki za każdy szczęścia wiew 
Dzięki, że domu mam podwoje 
I radosny śpiew 
 
Dzięki za Twą pociechę w bólu 
Dzięki za Twoją dobrą dłoń 
Dzięki, że mnie  do Siebie tulisz 
I mą chłodzisz skroń 
 
Dzięki za Twoje mocne Słowo 
Dzięki, że dajesz łaski czas 
Dzięki, że miłość Twa na nowo 
Wciąż otacza nas 
 
Dzięki, że Łaska Twa tak hojna 
Dzięki, że mogę z niej tu żyć 
Dzięki, że dusza ma spokojna 
Może wdzięczną być 
 
 
HOSANNA 
 
Patrzę na Króla chwały, w ogniu z nieba zbliża się 
A ziemia drży, a ziemia drży 
Patrzę na Jego Łaskę, która zmywa grzechu brud 
Pieśń niesie się, pieśń niesie się 
 
Ref.: Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach 
 Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach 
 
Patrzę na pokolenie, które wiarą zmienia świat 
Króluje Pan, króluje Pan 
Patrzę na przebudzenie, co zstępuje na nas, gdy 
Modlimy się, modlimy się 
 
Refren 
 
Oczyść, ulecz serce me,  
Daj zobaczyć, co niewidzialne jest 
Naucz kochać tak jak Ty kochałeś 
Wolę Twoją poznać chcę 
Dla Królestwa żyć pragnę wiedząc, że 
Do wieczności zbliża mnie każdy dzień 
 
Refren 2x 

GDY POKÓJ NIEBIESKI 
 

1. Gdy pokój niebieski  
Bóg w duszę mi tchnie 
Choć burzy zagraża mi szał 
To jednak we wierze pieśń chwały Mu ślę: 
Błogo mi, w Panu mam wieczny dział! 

 
Ref.: Błogo mi (błogo mi), błogo mi (błogo mi), 
 Błogo mi, w Panu mam wieczny dział! 
 

2. Gdy trwogą śmiertelną  
Przejmuje mnie wróg 
I grozi mi wciąż jego strzał 
To wiem, że złośnika Zbawiciel już zmógł 
Że zupełne zwycięstwo mi dał 

 
3. Baranek już zgładził grzechowy dług mój 

Gdy za mnie przekleństwem się stał 
I za mnie na krzyżu On żywot dał Swój 
Moja duszo, nie żałuj Mu chwał! 

 
4. Już żyję w Chrystusie, On gwiazdą jest mą 

W ciemnościach nie będę się bał; 
Ni męki ni burze zaszkodzić mi śmią 
W Nim pokoju wiecznego mam dział 

 
 
JEZUSOWI CHCĘ ŚPIEWAĆ 
 

1. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale  
Bo On jest siłą mą, życiem mym 

     On ratował mnie z nędzy i śmierci,   
Bez nadziei gdym szedł światem tym 

  
Ref.: Tyś Swą krwią mnie wykupił, mój Jezu,  

Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej  
Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale;   
Niech Twa cześć płynie wciąż  
Z duszy mej!   

 
2. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, 

On radością co dnia syci mnie   
     Ja nie mogę Go zaprzeć milczeniem   

Jego sławić me serce się rwie  
  

3. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, 
Pośród gwaru i trosk szarych dni 

 Choć i boleść, lub bój sercem miota 
     W jego głębi niech chwała wciąż brzmi   
 

4. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, 
W drodze wzwyż wielbić Go  
Z wszystkich sił   

     Potem stać wiecznie przed Jego tronem  
     Gdzie zbawionych Go chór będzie czcił 
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JESTEŚ ŚWIĘTY 
 
Jesteś święty (Jesteś święty)  
Wszechmogący (Wszechmogący)   
Jesteś godzien (Jesteś godzien)    
Chwały i czci (chwały i czci)    
 
Chcę Cię słuchać (chcę Cię słuchać)   
Iść za Tobą (iść za Tobą)    
Chcę Cię kochać (chcę Cię kochać)   
Po wszystkie dni (po wszystkie dni)   
 
Mężczyźni: /:Będę śpiewał, uwielbiał  
  Boga, Który jest Królem  
  Chcę Go kochać, wywyższać  
  Pokłon oddać przed tronem:/  
 
Kobiety: Tyś jest panów Pan   
  Tyś królów Król   
  Tyś potężny Bóg   
  Twoje wszystko jest  
  Emanuel, 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 mój Bóg     
 
Razem: Tyś Pokoju Pan – Tobie daję życie me! 
 
 
JAK DOBRZE BYĆ RAZEM 
 
Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś 
Chodź, chodź, w świetle chodź! 
By spotkać się z Panem, według słów Jego żyć 
Chodź, chodź, w świetle chodź! 
 
/Chodź, w świetle chodź!/3x   
Chodź, w świetle  Jego chodź! 
 
 
ŁASKA TWA 
 
Łaska Twa sięga aż do niebios 
Wierność Twa pod obłoków cień 
Twa sprawiedliwość jest jak góry Boże 
Prawo Twe niezgłębiona toń 
 
Ref.: Wznoszę dłonie swe 

By chwałę oddać Ci 
W cieniu skrzydeł Twych 
Dajesz pokój, siłę mi 

KRÓLU NIEBIOS 
 
Królu niebios, któż imienia Twego zgłębi treść? 
Któż wspaniałe światów gmachy,  
Któż Ci pomógł wznieść? 
Tylko w łaski Twej osłonie żywi zostać śmiem 
Światy wstały, światy runą za skinieniem Twym 
 
O nasz Panie ukochany, któż Cię pojmie, któż? 
Tyś nad głębią stał potopu  
W blasku krwawych zórz 
Niebo jeszcze raz poruszysz, 
Wstrząśniesz ziemi grunt 
Zgładzi wszystkich przewrotników  
Sprawiedliwy sąd 
 
Królu chwały, choć tak wielka Twojej ręki moc 
Jednak hańbę przecierpiałeś,  
Zszedłeś w śmierci noc 
Grzeszny świat Cię w dziatkach Twoich 
Jeszcze trapi zły 
Wszystko masz, a miejsca w świecie 
Nie znalazłbyś Ty 
 
O, nasz Królu wywyższony,  
Przyjm wdzięczności ślub 
Wszyscy serca przynosimy  
Do Twych świętych stóp 
Służyć Ci umierać z Tobą, to nasz ziemski dział 
Potem w niebie z Tobą władać 
Pośród wiecznych chwał 
 
 
JESTEM, PANIE, TWÓJ 
 

1. Jestem, Panie, Twój!   
Tyś mnie zbudził z snu. 
Miłość Twa napełnia mnie, 
Lecz odczuwa wciąż moje serce tu, 
Że ma głębiej poznać Cię. 

 
 Ref.: Panie, bliżej, bliżej ciągnij mnie 
 Na krzyż, w głębię śmierci Twej! 
 Panie, bliżej, bliżej ciągnij mnie 
 Bym ja w Twoim sercu żył! 
 

2. Jestem, Panie, Twój i chcę wolę mą 
Całkiem na Twą wolę zdać. 
Daj we wierze mi pełnić służbę Twą, 
Tylko w Twojej woli trwać. 

 
3. Błogie chwile te, kiedy wznosi się 

W modłach przed Twój tron mój duch, 
Gdy się zwierzam Ci  
Z wszystkich myśli swych, 
Jak przyjaciół czyni dwóch. 
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BYŁEŚ WART TYLKO 30 SREBRNIKÓW 
 
Byłeś wart tylko 30 srebrników 
Wyszli po Ciebie z mieczami, z kijami 
Nie trzeba było aż tylu strażników 
Byłeś jak jagnię przed rzeźnikami 
 
Ref.: /:Mąż boleści doświadczony 
 Doświadczony w cierpieniu:/ 
 
W milczeniu ciosy, ich pięści znosiłeś 
Pluli na Twoje pobladłe oblicze 
Jak owca ust swoich nie otworzyłeś 
Kiedy raniły Twe ciało ich bicze 
 
Refren 
 
Korona z cierni dla Ciebie spleciona 
Zdjęli Twe szaty, odziali w purpurę 
Tron na Golgocie rozpostarł ramiona 
Zaprawdę byłeś Żydowskim Królem 
 
Refren 2x 
 
/ Boży Syn / 3x 
 
 
CZYŚ SŁYSZAŁ, ŻE KOŚCIÓŁ JEST ŻYWY? 
 

1. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy 
Gdzie Chrystus kapłanem jest sam 
Gdzie radość i pokój prawdziwy 
Z miłości udziela Bóg nam? 

 
Ref.: O, pójdź do Kościoła żywego 
 Podążaj przez wiarę i żyj! 
 Do Boga z sumienia czystego 
 W tym Domu modlitwy swe ślij! 
 

2. Czy znany ci Kościół prawdziwy 
Co z Ducha i prawdy się stał 
Gdzie każdy się czuje szczęśliwy 
Że Bóg mu zbawienie swe dał? 

 
3. Czyś słyszał, że Dom jest duchowny 

Gdzie nie ma wyzysku ni zła 
Gdzie dary swe w sposób cudowny 
Bóg święty wybranym swym da? 

 
4. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy 

Że miłość zasadą jest tam 
Gdzie ludzie, to bracia prawdziwi 
A Głową i Ojcem Bóg sam? 
 
 
 
 
 

DUSZO MA, PANA CHWAL 
 
Ref.: Duszo ma, Pana chwal 
 Oddaj Bogu cześć 
 Świętemu śpiewaj pieśń 
 Z mocą wywyższaj Go, duszo ma 
 Uwielbiam, Boże, Cię 
 
Nowy dzień wraz ze wschodem słońca 
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń 
Cokolwiek jest już za mną  
I to wszystko, co przede mną 
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok 
 
Refren 
 
Bogaty w miłość, gniew oddalasz, Panie 
Twe serce miłe wielbię imię Twe 
Ze względu na Twą dobroć  
Będę śpiewać Tobie pieśni 
Wiele powodów, by uwielbiać Cię 
 
Refren 
 
Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę 
Nadejdzie czas mego końca tu 
Dusza ma będzie już  
Na zawsze Cię uwielbiać 
W wieczności z Tobą  
Piękna zabrzmi pieśń 
 
Refren 2x 
 
/:Uwielbiam, Boże, Cię:/ 
 
 
UKOJENIE 
 
Tylko w Bogu moje jest zbawienie 
W Nim jedynie duszy ukojenie 
Moja chwała i skała 
W Nim pokładam mą nadzieję 
 
Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie 
Wylewajcie przed Nim serca wasze 
Ludzie lżejsi niż tchnienie 
Tylko Bogu jest zbawienie 
 
Sprawiedliwy jest nasz Pan 
Każdy zbierze to, co siał 
Kto uwierzy nie zawiedzie się 
Przychodzimy przed Twój tron 
Chcemy widzieć Twoją moc 
I doświadczyć, Panie, łaski Twej 
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DZIEŃ PO DNIU 
 

Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili 
Nowych sił udziela mi mój Bóg 
Wiem, że Ojciec dziecię swe posili 
Żyję więc bez obaw i bez trwóg 
 
Ten, którego miłość nie ma granic 
Wie najlepiej, co ma komu dać 
Ból zmieszamy jest z radości łzami 
Znój i trud, spoczynek błogi ma 
 
Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną 
Gotów wciąż udzielać nowych łask 
On rozjaśnia moją dolę ciemną 
W burzy czas posyła słońca blask 
 
Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać 
Wiernie też zadanie spełnia swe 
Obietnica Jego, strach usuwa 
Z każdym dniem posilę siły twe 
 
Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę 
Obietnicom, Panie, ufać Twym 
Daj zachować w sercu wiary tyle 
By nie zachwiać się w tym świecie złym 
 
Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej 
Przyjąć każdą z przeznaczonych dróg 
Dzień po dniu, przez radość, trud i znoje 
Aż osiągnę wreszcie niebios próg 
 

 
DZIĘKI ŁASCE (TO NIE MOJA MOC) 
 
Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi 
Niosłeś na ramionach ciężar moich win 
Nic nie mogę dodać do ofiary Twej 
 
Ref.: To nie moja moc, nie moje starania 
 To nie moja mądrość, to łaska Twa 
 Najwspanialszy dar, źródło mojej siły 

Dzięki łasce Twej, żyję dzięki niej 
 

Blisko Twego serca, moje serce jest 
Dusza moja wielbi, pragnie oddać cześć 
Nic mnie nie odłączy od miłości Twej 
 
Ref.: /:To nie moja moc, nie moje starania 

To nie moja mądrość, to łaska Twa 
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły 
Dzięki łasce Twej:/ 

 
Żyję dzięki niej 

 
 
 
 

NASZ BÓG 
 

Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą 
Któż jest jak Ty?  Tylko Ty! 
Blaskiem rozświetlasz ciemności 
Człowiek powstaje z marności 
Któż jest jak Ty?  Tylko Ty! 

 
Ref.: Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny 

Boże nikt inny nie równa się z Tobą 
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący 
Nasz Bóg, nasz Bóg 

 
Blaskiem rozświetlasz ciemności 
Człowiek powstaje z marności 
Któż jest jak Ty?  Tylko Ty! 

 
Refren 2x 

 
/:Jeśli nasz Bóg jest przy nas, 
Już nic nas nie zatrzyma 
Jeśli nasz Bóg jest z nami 
Któż jest przeciwko nam?:/ 

 
Któż jest przeciwko nam? 

 
 

TAM NA WZGÓRZU 
 

1. Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż 
Strasznych cierpień i hańby znak 
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan 
Gdy ratował ginący świat 

 
Ref.: O, jak kocham ten szorstki krzyż 
 Na nim Pan moc piekielną zmógł 
 Wszystko składam u Jego stóp 
 By się we mnie uwielbił Bóg 
 

2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat 
Cudną duszy mej głosi wieść 
Że Baranek zszedł z wyżyn chwały swej 
Na Golgotę me grzechy nieść 

 
3. W szorstkim krzyżu tym,  

Który lśni od krwi 
Widzę Bożej miłości cud 
Bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł 
Jezus za mnie i ludzki ród 
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O, CUDOWNY JEST MÓJ ZBAWICIEL 
 

1. O, cudowny jest mój Zbawiciel 
Który za mnie na krzyżu zmarł 
Za mnie przelał swą krew, dał życie 
Bym ja grzeszny zbawienie miał 

 
Ref.: Za mnie zawisł na krzyżu On 
 Za mnie zawisł na krzyżu On 
 Za me grzechy męczeński poniósł zgon 
 Za mnie zawisł na krzyżu On 
 

2. On zostawił niebiańską chwałę 
By wykonać Ojcowski plan 
I na świat zszedł jak dziecię małe 
Przyjął nędzny człowieczy stan 

 
3. To za grzech nasz On był zraniony 

Nasze winy na siebie wziął 
Potem odszedł w niebiańskie strony 
Przygotować tam dla nas dom 

 
 
JESTEM TWÓJ 
 
Jak to jest, że Wszechświata Władca, Pan 
Chce poznać imię me, chce poczuć każdy ból 
Czemu ta najjaśniejsza z wszystkich Gwiazd 
Chce oświecać serce co na złą drogę zbacza wciąż 
 
Bo nie to, kim jestem ja, ważne co zrobiłeś Ty 
Nie to, co zrobiłem ja, ale to kim jesteś Ty 
 
Jestem kwiatem, co przekwita 
Dzisiaj jest a jutro znika 
Falą rzucaną na morzu 
Pyłkiem niesionym przez wiatr 
Lecz Ty słyszysz, gdy Cię błagam 
Ty podnosisz, gdy upadam 
Dzięki Tobie, Jezu, wiem . . . jestem Twój! 
 
Czemu te oczy, które widzą grzech 
Są miłości pełne tak, bym na nowo powstać mógł 
Jak to jest, że głos, co uciszył sztorm 
Pobrzmiewa w deszczu, by znów ukoić duszę mą 
 
/:Bo nie to, kim jestem ja, ważne co zrobiłeś Ty 
Nie to, co zrobiłem ja, ale to kim jesteś Ty 
 
Jestem kwiatem, co przekwita 
Dzisiaj jest a jutro znika 
Falą rzucaną na morzu 
Pyłkiem niesionym przez wiatr 
Lecz Ty słyszysz, gdy Cię błagam 
Ty podnosisz, gdy upadam 
Dzięki Tobie, Jezu, wiem . . . jestem Twój . . .:/ 
 
Jestem Twój! 

ON MOIM PANEM 
 
On moim Panem – jedyny mój Bóg 
Niczego nie brak, gdy ze mną jest On 
O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc 
Chodząc czy leżąc – On światłem mym jest 
 
Bóg mą mądrością, On jest prawdą mą 
Na zawsze przy mnie, nie jestem już sam 
Jam Jego dzieckiem, On jest Ojcem mym 
Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan 
 
Bóg moją tarczą i mieczem mym jest 
On moją zbroją i siłą mą też 
On moją skałą i schronieniem mym 
W górę podnosi, kieruje mnie tam 
 
Bogactw nie pragnę, nie nęci ich blask 
On mym dziedzictwem, On chwałą mą jest 
Tylko On jeden, mój Stwórca i Pan 
Niebieski Król i najdroższy mój skarb 
 
Król mój jedyny zwycięstwo mi dał 
Radość niebieską i blask pełni dnia 
Miłości moja, cokolwiek ma przyjść 
Bądź moim Panem, jam sługą Twym jest 
 
 
ZBLIŻA SIĘ JUŻ DZIEŃ RADOŚCI 
 
Zbliża się już dzień radości 
Dzień bez bólu i gorzkości 
Ujrzę Twoją, Panie, twarz 
Wieczne szczęście dla mnie masz 
 
Wiem, że wiary mi potrzeba 
Kiedy po mnie zstąpisz z nieba 
Nie chcę spać, lecz czuwać, Panie 
Czekać na nasze spotkanie 
 
Ref.: Otrzesz z oczu wszelkie łzy 
 Śmierci już odtąd nie będzie 
 /:Bo królować będziesz Ty:/ 
 Smutek, trud zabierzesz też 
 Powiesz:  „Z drzewa życia bierz!” 
 Wszystko nowe czynisz mi 
 Chwała, Jezu, chwała Ci! 
 
Ujrzę Nowe Jeruzalem 
Wypełnione Twoją chwałą 
I otwarte wszędzie drzwi 
Światłem będziesz, Jezu, Ty 
 
Uwielbione dasz mi ciało 
Przyobleczesz w szatę białą 
Wszystko darmo dajesz mi 
Chwała, Jezu, chwała Ci! 
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O, PRZYJDŹCIE DO TRONU 
 
Kiedy cierpisz i nie masz już sił 
Ciężar grzechów przygniata cię dziś 
Jezus cię woła 
Gdy już jesteś u kresu swych dni 
Gdy spragniony opadasz już z sił 
Jezus cię woła 
 
Ref.: O, przyjdźcie do tronu 
 W ramiona Ojciec weźmie was 
 Wasz dług jest spłacony 
 Jezusa krew sprawiła to 
 
Rzuć w niepamięć swe błędy i żal 
I nie zwlekaj, by do Niego przyjść 
Jezus cię woła 
On twój smutek zamieni dziś w śmiech 
On tchnie życie tam gdzie jego brak 
Jezus cię woła 
 
Refren 2x 
 
/:Cudowny Zbawca, Niesamowity Bóg 
O, alleluja, Jezus żyje 
Pokłoń się przed Nim, On Panem panów jest 
O, alleluja, Jezus żyje:/ 
 
Refren 2x 
 
Nieś swój krzyż idąc do nieba bram 
Powiedz światu, co Jezus ci dał 
 
 
TWE ŚWIATŁO JEST 
 
Twe światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go 
Wiem, nie zgubię się, bo we mnie jasno jest 
Świecisz Ty w każdej ciemności 
Blaskiem swym ogarniasz mnie 
 
 
JEGO MIŁOŚĆ 
 
Jego miłość zakrywa grzech 
Ona nie pamięta złego 
Jego krew największy dar dla każdego 
 
Jego imię potężna moc 
Jezus Drogą, Prawdą, Życiem 
Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel 
 
Bóg w łasce swej do nas zniżył się 
Pozostawił chwałę nieba 
Jezus wycierpiał każdy trud 
Żebyś żył i już się nie bał 
 
 

PAN BÓG JEST MOIM PASTERZEM 
 
Pan Bóg jest moim Pasterzem 
Nad wody spokojne mnie wiedzie 
Na łąkach zielonych mnie pasie 
Niczego dziś mi nie braknie 
 
Duszę moją pokrzepiasz 
Twa obietnica jest pewna 
Bezpieczną mnie drogą prowadzisz 
Pocieszasz, gdy smutek na twarzy 
 
Ref.: /:Choćbym szedł ciemną doliną 
 Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną 
 Choćbym szedł ciemną doliną 
 Zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną jest:/ 
 
Oliwą mą głowę namaszczasz 
Mój kielich bez końca napełniasz 
Twa dobroć i łaska na wieki już przy mnie są 
 
Refren 
 
 
O, CUDNY DZIEŃ 
 

1. O cudny dzień, o cudny czas,  
Gdy sam Pan Jezus pierwszy raz 
Przybliżył się do duszy mej 
Blask mi zajaśniał w chwili tej 

 
Ref.: Cudny dzień, dziwny dzień,  

Gdy moich win zaginął cień 
Od chwili tej jest ze mną Bóg 
Prowadzi mnie w wieczności próg 
Cudny dzień, dziwny dzień,  
Gdy moich win zaginął cień 

 
2. O cudny dzień, gdy przyszedł kres 

Pokuty mej w dolinie łez 
Ustąpił ból, ustąpił strach 
Nie pędzę już żywota w łzach 

 
3. O cudny dzień, gdy rękę mą 

Uchwycił Pan prawicą swą 
Własnością jam się Jego stał 
On pewność tę mi w serce dał 

 
4. O cudny dzień!  Już dusza ma 

Nowego życia rozkosz zna 
Pokoju toń, radości zdrój 
Wlał w serce me Zbawiciel mój 

 
5. O cudny dzień!  Już teraz wiem 

Że miłość Jego niesie mnie 
Wciąż droga spływa z krzyża krew 
Omyty w niej ten nucę śpiew 
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DROGĄ VIA DOLOROSA 
 
Drogą via Dolorosa w Jeruzalem w tamten dzień 
Umęczony zbity człowiek wolno szedł 
Tłum się cisnął z wszystkich stron 
Powtarzając słowa te:  „Ukrzyżuj Go.” 
 
Kolce wieńca cierniowego  
Mocno w skronie wbiły się 
Z pleców pociętych biczowaniem spływała krew 
Z trudem stawiał każdy krok 
Gdyż ohyda ludzkich grzechów obciążyła Go 
 
Ref.: Drogą via Dolorosa  

Zwana drogą cierpień mąk 
Jak Baranek Mesjasz szedł - Chrystus Król 
Dobrowolnie tędy szedł 
Bo umiłował ciebie i mnie 
Drogą via Dolorosa na śmierć na Golgotę 

 
Drogą via Dolorosa w Jeruzalem w tamten dzień 
Człowiek na śmierć prowadzony wolno szedł 
W tłumie słychać drwiący śmiech 
Jeszcze ciągle nie dość im zniewagi tej 
 
Refren 
 
Ta krew, która ma moc  
Brud grzechów z duszy zmyć 
Znaczyła na drodze ślad w samym sercu Jeruzalem 
 
Refren 
 
 
ZWIĄŻ, PANIE, RAZEM NAS 
 
Zwiąż, Panie, razem nas 
Zwiąż mocno razem nas 
Węzłem, co nikt nie rozerwie 
Zwiąż, Panie, razem nas 
Zwiąż mocno razem nas 
Zwiąż, Panie, nas swą miłością 
 
Jeden jest tylko Bóg 
Jeden jest tylko Syn 
Jeden jest tylko Duch 
Dlatego wielbię Cię 
 
 
POKOJEM MOIM BÓG 
 
/:Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur 
Pokojem Bóg, pokojem mym:/ 
 
/:Złóż na Niego ciężar swój, On ci pomoc swą da 
Pokojem Bóg, pokojem mym:/ 
 
 

KOŚCIOŁA GRUNT JEDYNY 
 
Kościoła grunt jedyny jest Jezus Chrystus sam 
Więc gromów się nie boi ni piekieł groźnych bram 
Sam Chrystus go założył, poświęcił swoją krwią 
Oblubienicą nazwał, miłuje wiecznie ją 
 
Z narodów wszech wybrany, narodem jednym jest 
Pan jeden, jedna wiara i jeden Ducha chrzest 
I jedno święte imię i jeden Pański stół 
I jedną też nadzieję, że przyjdzie, w niego tchnął 
 
Dla wiary wyszydzany przez dumny, pyszny świat 
Rozdarty, uciskany od wielu, wielu lat 
W uciskach woła: Panie, ach kiedyż przyjdzie czas 
Gdy Twoje królowanie z ucisków wyrwie nas! 
 
On w bojach i zmaganiach od wieków pędzi dni 
Do dziś w prześladowaniach, w ubóstwie i bez czci 
Więc jest mu odłożona, jak to Zbawiciel rzekł 
Za dobry bój korona, za wierny życia bieg 
 
On żyje w społeczności z Tym który wiecznie trwa 
I w niebios wspaniałości odwieczny udział ma 
Gdy Jezus przyjdzie w chwale  
Wybraną weźmie swą 
A ona będzie stale uwielbiać w niebie Go 
 
 
DAR 
 
Kiedy pasterzy ze snu zbudził chwały blask 
Zabłysła gwiazda nad Betlejem 
Przybyło mędrców trzech gdzieś z odległych miast 
Aby zobaczyć z nieba dziecię 
I pokłonić się Królowi, który pokój światu śle 
 
Ref.: Przynoszę Ci dar uwielbienia, Królu mój 
 A moja pieśń wysławiać chce  

Majestat Twój 
Więc przyjmij cześć i chwałę 
Godzien jesteś ich 
Mój uwielbienia dar przynoszę Ci 

 
Dla Ciebie, Panie, jest ten dar 
 
Blask słońca blednie tam  
Gdzie jaśnieje miłość Twa 
Jej chwała wszelki mrok rozprasza 
Przed tronem Twym nikt stanąć nie odważy się 
Nie może ujrzeć Niebios Pana 
To dzięki Twojej krwi 
Tylko dzięki Twojej łasce jestem tu 
 
Refren 2x 
 
/:Mój uwielbienia dar przynoszę Ci:/ 
Dla Ciebie, Panie, jest ten dar 
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GODZIEN JESTEŚ 
 
Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz 
Godzien jesteś przyjąć chwałę,  
Chwałę, cześć i moc 
 
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy 
Wszystko stworzyłeś Ty sam 
I z Twojej woli zostało stworzone 
Godzien jesteś wziąć cześć 
 
 
ŚWIĘTY, ŚWIĘTY 
 
Święty, święty, święty, święty 
Święty, święty, Bóg Wszechmogący 
Dziś wznosimy nasze serca  
Uwielbiając miłość Twą 
Święty, święty, święty, święty 
 
Dobry Ojcze, dobry Ojcze 
Jak to dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze 
Dziś wznosimy nasze głowy  
Uwielbiając miłość Twą 
Dobry Ojcze, dobry Ojcze 
 
Drogi Jezu, drogi Jezu 
Swoją krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu 
Dziś wznosimy nasze dłonie  
Uwielbiając miłość Twą 
Drogi Jezu, drogi Jezu 
 
Duchu Święty, Duchu Święty 
Przyjdź, napełnij nas swą mocą, Duchu Święty 
Dziś wznosimy nasze głosy  
Uwielbiając miłość Twą 
Duchu Święty, Duchu Święty 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja 
Dziś wznosimy nasze serca  
Uwielbiając miłość Twą 
Alleluja, alleluja 
 
 
ZGROMADZAMY SIĘ DLA CIEBIE 
 
Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz 
Zgromadzamy się dla Ciebie, Panie nasz 
By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć 
I społeczność z Tobą, Panie Jezu, mieć 
 
 
WCZORAJ, DZISIAJ I NA WIEKI 
 
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam 
Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan 
Chwała Jemu cześć!  Chwała Jemu cześć! 
Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan 

ŹRÓDŁO WSZELKICH BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
 
Źródło wszelkich błogosławieństw 
Niech me serce śpiewa Ci 
Studnio łask niewyczerpanych 
Niech psalm chwały głośno brzmi 
Naucz mnie niebiańskiej pieśni 
Którą chór serafów zna 
Chwała Bogu świętej górze 
On w miłości stale trwa 
 
Oto ja, mój Pomocniku 
Dzięki Tobie drogę znam 
Dzięki Twojej przychylności 
Zmierzam do niebiańskich bram 
On mnie szukał, gdy zbłądziłem 
Wypuszczając Ojca dłoń 
By mnie z grzechu wyratować 
Krew bezcenną przelał swą 
 
Jestem łaski Twej dłużnikiem 
Z niej codziennie pragnę brać 
Niech Twa dobroć drogowskazem 
Bym ocalić duszę chciał 
Choć tak łatwo zbaczam z drogi 
Choć odtrącam pomoc Twą 
Moje serce zapieczętuj 
Aż niebiański znajdę dom 
 
Gdy od grzechu uwolniony 
Stanę z Tobą twarzą w twarz 
W białej sukni tam przybędę 
By zaśpiewać chwały psalm 
/:Panie, przyjdź, nie zwlekaj dłużej 
Duszę co zbawiłeś weź 
Niech Twój anioł drogę wskaże 
Do niebiańskich świętych miejsc:/ 
 
 
JEZUS JEST POŚRÓD NAS 
 
/:Jezus jest pośród nas, obecny tu w Duchu swym 
Wszystkich nas wzywa On:  Zbliżcie się! :/ 
 
/:Znów dotknij serc nasz, Panie 
Napełń nas swym Duchem 
Dotknij serc nasz, Panie, napełń nas:/ 
 
 
EMANUEL 
 
Emanuel, Emanuel 
To imię brzmi, Emanuel 
Z nami Bóg, On żyje w nas 
To imię brzmi, Emanuel 
 
 
 


