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Abba Ojcze!
Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie a Chrystus
stając się bratem nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia w wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia - On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną. Tej prawdy
nic już nie zaćmi i teraz jest jej godzina.

Abyśmy byli jedno
1. Patrzę na ptaki i lilie polne, widzę jak, Ojcze, troszczysz się o
nie; tylko my, ludzie, na Twojej ziemi nie potrafimy chlebem się
dzielić.
Ref. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce. Abyśmy byli razem
i jedno mieli serce. Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;
niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, tej ziemi.
2. Przymnóż nam wiary i odmień serca, niechaj zapłonie ogień
braterstwa; i niech już przyjdzie na ludzką ziemię oczekiwane
wciąż nowe plemię.
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3. O ludzie, bracia, do was wołamy - niech się zakończą
grzechów rozłamy i w ocalonym rodzinnym domu obdzielmy
siebie znakiem pokoju.
4. O Chryste, Królu przyszłego wieku niechaj blask prawdy w
każdym człowieku uczyni jedno ludzkie wyznanie - żeś Ty nam
Bogiem, żeś Ty nam Panem.

Anioł pasterzom mówił
Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem,
nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego
stworzenia.
2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do
Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z
Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki, pałacu
kosztownego żadnego nie miał zbudowanego Pan wszego
stworzenia!

Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa
Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa, w której Jezus Chrystus
Bóstwo ukrywa.
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Ref. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej
Hostyi. /x2
2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność
- anielska cnota.
3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz
Pański na złych się sroży.
4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie, w tym tu Sakramencie
wielbimy Ciebie.

Bóg jest miłością
Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest
miłością, nie lękajcie się.

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! /x3
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Był pastuszek bosy
Był pastuszek bosy, na fujarce grał, w górach pasał owce i w
szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał. Obudzili go gdy spał, gdy spał.
Ref. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas
wypełnił dni, tam gdzie stajenka razem z bydlątkami leży
Dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas, biegnij pastuszku jasną drogą, niebo
płonie, a na niebie pierwszej gwiazdy blask, a na niebie pierwszej
gwiazdy blask.
2. Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne
butki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed
siebie, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. A na niebie blask
od gwiazd, od gwiazd.

Chciałbym odnaleźć drogę
Chciałbym odnaleźć drogę do skarbu prawdziwego. Do skarbu,
który nasyca i nie chcesz już innego.
Ref. Jak odnaleźć drogę dla mnie i dla ciebie. Skarbów nie ma na
ziemi są ukryte w Niebie.
2. Jak odnaleźć drogę, jak żyć, co robić trzeba. Choć, pokaże ci
drogę, pokażę ci drogę do nieba.
3. Pan wybiera dla siebie tych, którzy mówią o niebie; pomagaj
im, święty Janie, odpowiadać na to wezwanie!
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Chlebem niebieskim
Chlebem niebieskim jesteś, Jezu, Ty, swoją miłością w siebie
przemieniasz nas. /x2
1. Nie, ziemia już nie jest osierocona, bo pozostałeś wśród nas.
Ty chcesz sobą nas karmić, Tyś Chlebem życia, Ty całą ludzkość
chcesz zapalić ogniem miłości swej.
2. Tak, niebo zstąpiło tu na tę ziemię, bo pozostałeś wśród nas.
Lecz zabierzesz nas z Sobą do Twego Domu, gdzie z Tobą
wiecznie żyć będziemy, Twój Dom to wieczny raj.
3. Nie, już nie musimy lękać się śmierci, bo pozostałeś wśród nas.
Każdy, kto żyje w Tobie, nigdy nie umrze. Ty, Jezu, jesteś
„Bogiem z nami”, Bogiem pośrodku nas.

Chrystus Pan przyszedł na świat
Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas. Aby
dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.
Ref. Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę, za to, że
tak słabo wierzę - przepraszam Cię. /x2
2. On w miłości nam kazał żyć i tak służyć uczył nas. Do
królestwa swego nas zaprasza, życie wieczne daje nam.
3. Pomóż mi stać się uczniem Twym, pomóż zwalczyć wszelkie
zło. Pomóż mi pokochać cały świat. Pomóż mi iść drogą Twą.
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Ci, co zaufali Panu
Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia.

Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłóbka
Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad
dzieciątka snem.
2. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną
wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił
cud, gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn. Pan Wielkiego
majestatu niesie dziś całemu światu odkupienie win, odkupienie
win.

Czekam na Ciebie, dobry Boże
Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz
się, niechaj mi łaska Twa pomoże, chcę czystym sercem przyjąć
Cię.
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Ref. Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie
spóźniaj się. Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.
2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza
nam, karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz
Bóg i Pan.
Ref. Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże, przyjdź i nie
spóźniaj się. Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.

Czekam na Ciebie, Jezu mój mały
Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, ciche błagania ku niebu śle.
Twojego przyjścia czeka świat cały, sercem gorącym przyzywa
Cię. Spójrz, tęskniony na tej ziemi, przyjdź, o Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy. Przyjdź, o Jezu, bo już czas.
2. Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci, Tyś naszą Matką na każdy
dzień. O, daj nam Słońce, które rozświeci, grzechu i błędu
straszliwy cień. Spójrz, tęskniony na tej ziemi, daj nam Zbawcę,
Dziecię Twe. My dla Niego żyć pragniemy, Jemu damy serca
swe.
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Drogi Boże
Drogi Boże piszę chociaż kilka słów, innym razem napiszę
więcej. Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam
Cię najgoręcej. Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji
podziękować za list coś mi przysłał - miałam wiele pracy, miałam
wiele nauki, także piszę dopiero dzisiaj.
Ref. U mnie wszystko jak dawniej tylko jeden samobójca więcej,
tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia.
Kiedy patrzę na to wszystko tak, jak dziś...
2. Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo za to, że tak długo
milczałam, lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć Biblię, którą
mi przysłałeś. Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak
wiele mnie łączyło. I dopiero dzisiaj zaczynam doceniać czym
jest życie i prawdziwa miłość.
Ref. U mnie wszystko jak dawniej, tylko świat jest mniej
kolorowy, tylko życie pędzi coraz prędzej, tylko ludzie szybciej
tracą głowy. Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła
się ziemia. Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś…
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Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg
ofiarował nam siebie i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.
1. Chleba tego nie zabraknie, rozmnoży się podczas łamania,
potrzeba tylko rąk naszych i gotowości dawania.
2. Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod korcem,
skoro nas Bóg światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w
drogę.
3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę, i choć świat się śmieje z
proroków, musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i
Bogu.

Dziś w stajence
Dziś w stajence mały Jezus się urodził i pobożnie swoje małe
rączki złożył. Chociaż jest maleńki błogosławi już wszystkim
którzy zaśpiewali Mu.
Ref. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś niech kolęduje z nami
cała ziemia! Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś niech kolęduje z
nami cały świat.
2. W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa, cały świat kolędę
Jezusowi śpiewa. Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś.
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3. "In excelsis Deo" - śpiewajmy do Pana, a śpiewając "Gloria"
zegnijmy kolana. Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas zaśpiewajmy
Bogu jeszcze raz.

Gdy się Chrystus rodzi
Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi, ciemna noc w
jasności promienistej brodzi. /Aniołowie się radują, pod niebiosy
wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!/x2
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do
Betlejem czym prędzej pobiegli. /Bo się narodził Zbawiciel
wszego świata Odkupiciel: Gloria, gloria, gloria, in excelsis
Deo!/x2
3. O niebieskie Duchy i posłowie nieba, powiedzcie wyraźnie co
nam czynić trzeba, /bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu
żyjemy: Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo! /x2
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Gdy śliczna Panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak Jemu
śpiewała: /Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, li li li li laj, śliczne
Paniąteczko. /x2
2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, pomóż radości
wielkiej sercu memu. /Li li li li laj, wielki Królewiczu, li li li li laj,
niebieski Dziedzicu!/x2
3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu, niebiescy
duchowie. /Li li li li laj mój wonny kwiateczku, li li li li laj w
ubogim żłóbeczku. /x2

Gdy wszyscy święci idą do nieba
Gdy wszyscy święci idą do nieba to święty Piotr na trąbce marsza
gra. Małe aniołki stukają w stołki, a Magdalena krzyczy: cza, cza,
cza!

Glorija in excelsis Deo
Gloooooooooooorija in excelsis Deo! /x2
1. Nad Betlejem w ciemną noc śpiewał pieśń Aniołów chór. Ich
radosny, cudny głos odbijało echo gór.
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2. Pastuszkowie jaką pieśń słyszeliście nocy tej? Jakaż to radosna
wieść była tam natchnieniem jej?
3. Do Betlejem prędko śpiesz zostaw stada pośród gór, gdyż
anielska głosi wieść, że się tam narodził Król.
4. W twardym żłobie leży tam Jezus, nieba, ziemi Pan. Chciejmy
Mu w pokorze wznieść uwielbienie, chwałę cześć.

Golgoto
Golgoto, Golgoto, Golgoto. W tej ciszy przebywam wciąż rad, w
tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.
Ref. To nie gwoździe Cię przybiły - lecz mój grzech. To nie
ludzie Cię skrzywdzili - lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię
trzymały - lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś
mnie.
2. Ja widzę Cię, Jezu, mój, tam - tak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam uwolnić mnie z grzechów i
win.
3. Tak często wspominam ten dzień Golgotę i słodki jej cień, gdy
przyszłam pod krzyż z ciężarem mych win uwolnił mnie tam
Boży Syn.
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Idzie Jezus
Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie, podnosi cię i
pomaga ci wstać. Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych
fal. Idzie Jezus, On kocha mnie.

Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud, On chce chlebem
nas nakarmić, by nasycić życia głód.

Jak rozpoznać mam Chrystusa
Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam, pomóż mi.
bym Go odnalazł, i już nie był sam.
1. W miłości, w miłości mój Chrystus jest, w miłości, w miłości
On czeka mnie.
2. W rodzinie ...
3. W Kościele ...
4. W modlitwie ...
5. W przyrodzie ...
6. W radości ...
19

Jest w sercu moim miłość
Jest w sercu moim miłość do Jezusa. Chcę, by tę miłość poznał
cały świat. /x2
1. Chociaż nie zawsze starcza sił, by tę miłość ogarnąć, chociaż
Twą drogą trudno iść, by wszystkich braci pokochać.
2. Kochać na przekór losom złym, kochać tam, gdzie brak serca,
kochać na dobre i na złe. Chrystusa miłość największa.

Jesteś Królem
Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. /x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze
dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. /x2

Jesteś, Panie, winnym krzewem
Jesteś, Panie, winnym krzewem, a my jego latorośle, moc
czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.
Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. /x2
2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie. Któż
potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką, że
wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha.
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Jesteś radością mojego życia
Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój /x2
Ref. Ty jesteś moim Panem /x3 na zawsze jesteś Panem mym.
2. Jesteś źródłem mojego życia, o, o, o Panie mój /x2
3. Jesteś pragnieniem mojego życia, o, o, o Panie mój /x2
4. Jesteś celem mojego życia, o, o, o Panie mój /x2

Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam. Jemu składam
dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia. Królem wiecznym
On, niepojęty w mocy swej. W Nim znalazłem to, czego
szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy
dzień. /x2
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar. Jego
Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

Jezus do swoich uczniów rzekł
Jezus do swoich uczniów rzekł: "Idźcie i głoście Ewangelię. Ja
jestem z wami wszystkie dni, bądźcie dla ludzi światłem mym".
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Ref. Zróbmy więc wielki krąg z naszych serc, naszych rąk.
Nieśmy w świat radosną wieść, że Bóg kocha nas. /x2
2. Dziś dzieci świata łączą się poprzez modlitwę, wyrzeczenia, by
misjonarzom pomoc nieść, pełnić Jezusa polecenia.

Jezus malusieńki
Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna nie dała mu
matula sukienki. Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, którym Dziecię
owinąwszy, siankiem Je okryła; którym Dziecię owinąwszy,
siankiem Je okryła.
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, we żłobie Mu położyła
siana pod główeczki. We żłobie Mu położyła siana pod
główeczki.

Jezus - najwyższe Imię
Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książe Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami. Odkupiciel słowa żywota. Święty
Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził
grzech, Baranek na wieki, Królów Król i Panów Pan.
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Już msza święta zakończona
Już msza święta zakończona, czas do domu czas, /pójdzie z
nami Jezus miły, nie opuści nas. /x2
2. Poniesiemy przez ulice i w rodzinny dom /dobry uśmiech dla
każdego i pomocną dłoń./ x2
3. Pójdzie z nami Jezus miły w nasz codzienny trud, /On nas
kocha, chce być z nami, wszechpotężny Bóg. /x2

Już się nie lękaj
Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bogu zaufaj, nic Ci nie
grozi. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bóg miłością jest!

Kiedyś, gdy mróz
Kiedyś, gdy mróz skuł ziemię, w stajni narodził się Pan. W nędzy,
chłodzie i głodzie przyszedł, by zbawić świat.
Ref. Kochajmy Jezusa, kochajmy Maryję, kochajmy Józefa
świętego!/x2
2. Przyszli do szopy pasterze, pierwsi pokłonić się Panu, a w
dowód swej wielkiej miłości przynieśli Dzieciątku swe dary.
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3. Trzej mędrcy w swych krajach dalekich, ujrzeli na niebie
dziwny znak. I śpiesznie ruszyli do Betlejem, a gwiazda wskazała
im szlak.

Kiedyś, o, Jezu
Kiedyś, o, Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia
swe. Patrz, tu, przed Tobą stoi Twe dziecię. Do Serca swego
przytul i mnie.
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże, w żłóbku płakałeś nad
światem złym. Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me
daję, Ty mieszkaj w nim.
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, rzekłeś, że wtenczas
przyjmuje Cię. Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował. Za to Cię kochać
na wieki chcę.

Kolędnicy wędrownicy
Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku, pogubili wszystkie
nuty ze starych śpiewników. Kolędują na gitarze, rokendrola
niosą w darze, rokendrola niosą w darze.
Ref. Rok, rok, rok, nowy rok, rok, rok, nowy rok. Dzieciątko z
Betlejem do świata się śmieje. Światło, światło idzie w mrok!
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2. Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie: znacznie ciszej
na fujarkach grali pastuszkowie. Ale trudno, niech już będzie,
niech nam grają po kolędzie, niech nam grają po kolędzie.

Króluj nam Chryste
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie: to nasze rycerskie hasło.
/Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. /x2
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, do walki z grzechem swej
duszy. /Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz
zastęp wyruszy. /x2
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, podnosząc w górę swe
czoła. /Przed nami życie rozkwita w wiośnie, odważnie, bo Jezus
woła! /x2

Liczę na ciebie Ojcze
Liczę na ciebie Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie
Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na
każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. I
wiem kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w dzień i noc.
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2. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko. Z Tobą, mój
Panie, osiągnę wszystko, zdobędę cały świat.
3. Chciałbym, tak jak iskierka, świat cały sobą podpalić.
Chciałbym sercem dosięgnąć nieba, więc wołam w dzień i w noc.

Lulajże, Jezuniu
Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulaj, ulubione me pieścidełko.
Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, a Ty Go, Matulu, w płaczu
utulaj. /x2
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone
łkaniem usteczki.
3. Lulajże, piękniuchny mój Aniołeczku. Lulajże
wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

Memu Bogu, Królowi
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz, zawsze, na
wieki - amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz,
zawsze, na wieki – amen. Alleluja, alleluja, alleluja, amen!
Alleluja, alleluja, alleluja, amen!
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Mędrcy świata, monarchowie
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? Ono
w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.
2. Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje. Wieść
okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów
nie odstrasza, do Betlejem śpieszą, gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.
3. Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary. Przed Jezusem
biją czołem, składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi królowie, któż
wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, pałając z
miłości?

Miłość Twa
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, wielka jest wierność
Twa, do nieba sięga wzwyż. Miłość Twa głębsza niż ocean bez
dna, wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.
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Na stole chleba dosyć
Na stole chleba dosyć, podejdźmy wszyscy z wiarą, z radością i
pokojem podzielmy się tym chlebem.
Ref. Bierzcie i jedzcie, nikomu nie zabraknie, bierzcie i jedzcie,
na stole chleba dosyć. /x2
2. Niech dzisiaj każdy głodny ułamie chleba darmo. Z ufnością i
miłością weselmy się tym darem.

Nie bój się
Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
2. Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem
czuwajmy.

Nie było miejsca dla Ciebie
Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. I
narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było
miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z
czarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca,
choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża
grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.
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2. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, dla
Ciebie brakło gospody, Tyś musiał szukać żłóbeczka. Nie było
miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę
najdroższą świat od zagłady wybawić. A dzisiaj czemu wśród
ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie w
niejednej człowieczej duszy.

Nie jestem sam
Nie jestem sam, nie jestem sam, Jezus jest ze mną. Nie jestem
sam, nigdy nie jestem sam. Jezus obiecał wziąć moją dłoń na
zawsze. Nie jestem sam, nigdy nie jestem sam.
1. Choć na tej drodze są troski i smutki, ja nigdy nie martwię się.
Bo ktoś stoi przy mnie, pomaga i cieszy, z dnia na dzień
prowadzi mnie sam.
2. Panie mój, pragnę wielbić Cię stale, codziennie dla Ciebie żyć.
Służyć Ci zawsze, miłować nad wszystko, serce na wieki Ci dać.
3. Panie, powtarzam Ci moje marzenia i myśli moje, i sny. Z
wielką ufnością, nadzieją i wiarą dla Ciebie, mój Panie, chcę
żyć.
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Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać
Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed
Tobą Panie trwać.
Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z
nieba nakarm duszę mą. /x2
2. Proszę, Panie, byś jasny wzrok mi dał. Spraw, by język mój też
przemawiać chciał.

Niech będzie chwała i cześć
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie; chwała i cześć
Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała! Tak, Jemu chwała i
cześć!

Niechaj z nami będzie Pan
Niechaj z nami będzie Pan, alleluja. Niech obroną będzie nam,
alleluja.
2. Jego słowo zawsze trwa, alleluja, wieczną prawdę w sobie ma,
alleluja.
3. Chcemy zgłębić słowa treść, alleluja, braciom je radośnie nieść,
alleluja.
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4. Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja. I w przyjaźni z Bogiem
być, alleluja.
5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja. Ty nam wieczne życie dasz,
alleluja.
6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja. W Trójcy Świętej
jeden Bóg, alleluja.

Niosę w darze
Niosę w darze Tobie Chryste, mój dziecięcy wiek. /Serce szczere,
serce czyste, abyś Ty go strzegł. /x2
2. Twą miłością rozgrzej Panie, serca mego chłód. /Uczyń sobie
zeń mieszkanie, przez Twej łaski cud. /x2
3. Daj, bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił. /Bo ty
kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył. /x2
4. Umocniony Twoim darem, jako rycerz Twój. /Pójdę z Tobą w
życie szare, na zwycięski bój. /x2

O gwiazdo Betlejemska
O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię
wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. /Zaprowadź do stajenki,
leży tam Boży Syn, Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na
okup win./x2
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2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste? gdzie się ukryłeś nam?
/Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar i hołd Ci niski
oddać: to jest nasz wszystek dar./x2
3. Ja nie wiem; o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, czy dusza
moja biedna milsza Ci jest, niż on. /Ulituj się nade mną, błagać
Cię kornie śmiem, gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem
mym./x2

O Jezu, w Hostii utajony
O Jezu, w Hostii utajony, serce moje Cię czuje. I choć kryją Cię
zasłony, Ty wiesz, jak Cię miłuję, miłuję.

Ofiaruję Tobie, Panie mój
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na
wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną
jest.
2. Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się, cały jesteś mój,
aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą
jedyną jest.
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Ogrody
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe
królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz
we mnie Twe królestwo jest.

Oj, maluśki, maluśki, maluśki
Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka. Alboli tyz jakoby,
jakoby kawałecek smycka.
Ref. Śpiewajcie i grajcie mu małemu, małemu! /x2
2. Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie, wsak
Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.
3. Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły, a tu lezys
sam jeden, sam jeden jako palec goły.
4. Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało, ze się na
ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało.

Ojcze, chwała Tobie
Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
2. Jezu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie.
3. Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham
Ciebie.
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On i ja
1.Jezus moim jest przyjacielem, moje życie jest z Nim radosne.
Wiem, że mnie kocha i nie opuści na Niego mogę liczyć zawsze
(liczyć zawsze).
Ref. On i ja - On jest moim Bogiem, On i ja - każdy mu odpowie,
On i ja - On jest taki dobry, On i ja - świat jest z Nim cudowny
/x2 (cudowny jest)
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle, kiedy mnie trapią różne
zmartwienia, wtedy do mego Pana przychodzę, bo On jest
źródłem mego wytchnienia (mego wytchnienia).
3. Jezus moim jest przyjacielem, moje życie jest z Nim radosne.
Wiem, że mnie kocha i nie opuści na Niego mogę liczyć zawsze
(liczyć zawsze).

Oto jest dzień
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam
Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim i radujmy się
w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy
się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan.
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Oto Pan Bóg przyjdzie
Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k`nam przybędzie!
Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja! /x3

Otwórz me oczy
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego, i kochać
goręcej. Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać, otwórz me oczy,
chcę widzieć Jezusa.

Pan blisko jest
Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc.

Pan jest mocą swojego ludu
Pan jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i
moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja
siła, nie jestem sam.
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Pan jest Pasterzem moim
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie; na niwach
zielonych pasie mnie, nad wody spokojnie prowadzi mnie. Na
niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojnie prowadzi
mnie.

Pan Jezus już się zbliża
Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi, pobiegnę Go
przywitać, z radości serce drży.
Ref. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu,
wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
2. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był, Tyś Królem
wszego świata, a jam jest marny pył.
3. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, bom Serce
Twoje zranił o Jezu, odpuść mi.
4. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty kochałeś mnie, przyjm
serce me oziębłe, a daj mi Serce Twe!
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Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za
Nim; By łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły
me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą
nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do
pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem
mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz
ludzkich Twej prawdy siecią i słowem życia.

Panie dobry jak chleb
Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo
Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w
drodze nie ustali. Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa,
pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się
ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
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Panie Jezu Chryste
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego /x2
Ulituj się nad nami! /x2

Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu
Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię
nikomu. /Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami, bo gorąco,
Panie Jezu, Cię kochamy./x2
2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama, żeby nasza nigdy już
nie była sama. /Święty Józef tatusiowi dopomoże, i grzeczniejsze
będą dzieci z Tobą, Boże!/x2

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 oddaje Tobie, uświęć je.
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Panie, przebacz nam
1. Panie, przebacz nam! Ojcze, zapomnij nam! /Zapomnij nam
nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy, ojcze, zapomnij nam!/x2
2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas. /I w swej ojcowskiej
miłości ku naszej schyl się słabości. Ojcze, przygarnij nas!/x2

Panie, uczyniłem, co złe jest przed Tobą
1. Panie, uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Panie, tak
zgrzeszyłem przed Twoją Osobą. Panie, dziś wyznaję moje
nieprawości. Panie, tak mi trzeba dziś Twojej litości.
Ref. Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości i w ogromie
miłosierdzia swego obmyj serce moje z winy, obmyj moją duszę,
z grzechu oczyść mnie mojego.
2. Nawróć mnie, o Boże, przez moc Twego Krzyża! Pomóż, bo
Królestwo Twoje już się zbliża! Daruj mi, o Boże, wszystkie
przewinienia. Przywróć mi dziś radość z Twojego zbawienia!

Panie, zmiłuj się nad nami, w pustkę
Panie, zmiłuj się nad nami, w pustkę serca spójrz przesmutną.
Panie, zmiłuj się nad nami, okaż litość nam rozrzutnie.
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2. Chryste, zmiłuj się nad nami, choć mijamy z dala Ciebie.
Chryste, zmiłuj się nad nami, nie zbawimy sami siebie. /x2
3. Panie, zmiłuj się nad nami, w nicość brniemy wciąż zawzięcie.
Panie, zmiłuj się nad nami, wskaż nam drogę na zakręcie.

Po całej ziemi brzmi
Po całej ziemi brzmi: Ave Maryja, wszystkie ludy i narody Cię
sławią, Maryjo! Już dwa tysiące lat chronisz w swych dłoniach
świat: Ave Maryja!

Powiedz ludziom, że kocham ich
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i
powiedział mi: "Nie martw się - Jam przy boku jest twym". Potem
spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności i zwracając się
do mnie, pełen smutku tak rzekł:
Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich że się o nich wciąż
troszczę, jeśli zeszli już z moich dróg powiedz, że szukam ich. /x2
2. Gdy na wzgórzu Golgoty życie za nich oddałem to umarłem za
wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili gdy
mnie spotkał mój Jezus, wtedy byłem jak ślepy - On przywrócił
mi wzrok.
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Pójdźmy wszyscy do stajenki
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmy
Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego, powitajmy Maleńkiego i
Maryję, Matkę Jego.
2. Witaj Jezu ukochany, od patryarchów czekany, od proroków
ogłoszony, od narodów upragniony. Od proroków ogłoszony, od
narodów upragniony.
3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, coś
się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy, coś się
narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.
4. Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz z
Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem, raz z
Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem.

Pragnę z Tobą być
Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się, pragnę wielbić święte Imię
Twe. Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, mój Ojcze, Boże
mój.
2. Zawsze z Tobą być, zawsze modlić się, zawsze wielbić święte
Imię Twe. Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, mój Ojcze,
Boże mój.
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3. Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się, pragnę wielbić święte
Imię Twe. Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, mój Ojcze,
Boże mój.

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku
na lirze.
Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na
ziemi. /x2
2. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o
Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak
żywi.
4. Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, cóż to będzie za
Dziecię?
5. Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej Królowie podarunki
oddają.
6. I anieli gromadą pilnują, Panna czysta wraz z Józefem piastują.
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Przyjdź, o Jezu, przyjdź Maleńki
Przyjdź, o Jezu, przyjdź Maleńki, już otwarte drzwi. Wtedy jest
największe święto, gdy przychodzisz Ty.
2. Kolorową mam choinkę, co się pięknie skrzy, ale
najważniejsze dzisiaj, że przychodzisz Ty.
3. Wejdź w dziecięce serce czyste, jak w otwarte drzwi. Wtedy
święto jest prawdziwe, gdy przychodzisz Ty.

Przyjmij, Ojcze, Hostię białą
Przyjmij, Ojcze, Hostię białą, którą kapłan w górę wznosi.
/Przemień Ją w Chrystusa ciało - o to lud pokornie prosi./ x2
2. Przyjmij wino z kroplą wody, które wkrótce się przemieni. /W
krew wylaną za narody - Nią jesteśmy odkupieni./x2

Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary
Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary, pobłogosław wino to i chleb;
/wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy, przyjmij od nas,
dobry Boże nasz./x2
2. Wszystkie moje troski i kłopoty w Twoje ręce składam, Panie
mój; /bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, byśmy idąc,
nieśli Imię Twe./x2
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3. Zawsze chciałem zostać apostołem, było to pragnieniem w
życiu mym, /gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby Imię
Twe znał cały świat./x2

Radość tchnij w serce me
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, radość tchnij, proszę
w serce me. Radość tchnij

w serce me, bym Cię chwalił. Bym

Cię zawsze chwalił, Panie mój.
Ref. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który
Królem jest. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu
cały dzień.
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, pokój tchnij proszę w
serce me, pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, bym w
spoczynku nawet chwalił Cię.
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył, miłość tchnij, proszę w
serce me. Miłość tchnij w serce me, abym służył, bym swą służbą
także chwalił Cię.
4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, wiarę tchnij, proszę w
serce me. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, bym modlitwą
także chwalił Cię.
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Rozpięty na ramionach
Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu
Boga, spójrz proszę na ziemię.
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, gdy dzień się już kończy,
a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża
do ciężko pracujących, których głód poniża.
2. Pociesz dziś zrozpaczonych, chleba daj głodującym,
modlących się wysłuchaj i wybacz umierającym. O, spójrz
cierpienia sokole na wszechświat, na ziemię. Na cichy, ciemny
Kościół, dziecko wzywające Ciebie
3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie miłosierdzie, prosimy,
Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

Rysuję krzyż
Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem
drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są.
Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi, Jezu
dziękuję Ci! Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty,
Jezu dziękuję Ci!
2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój, pomogę dźwigać Ci, żeby ten pot
i ciężki znój, czegoś uczyły dziś.
3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę, za grzeszny cały świat,
obmyję Ci z ramienia krew, i z Twoich drogich szat.
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Sercem kocham Jezusa
Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa! Zawsze będę Go
kochał, On pierwszy ukochał mnie.

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.

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a
wszystko inne będzie wam dodane. Alleluja, alleluja!
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Śpij Jezu, śpij
Śpij Jezu, śpij, śpij mój maleńki. Już ciemna noc wokół stajenki.
/Pasterze poszli spać i gwiazda zgasła, królowie wrócić chcą na
noc do miasta. / x2
2. Śpij Jezu, śpij, śpij mój maleńki. Już ciemna noc wokół stajenki
Dla Ciebie cały świat, przed Tobą życie, czekany tyle lat
przyszedł Zbawiciel. Co dalej - nie wie nikt, tylko prorocy,
Dzieciątko słodko śpi na skraju nocy.
Śpij Jezu, śpij, śpij mój maleńki, już ciemna noc wokół stajenki,
już ciemna noc wokół stajenki.

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, zaprowadź mnie, gdzie
Bóg narodził się, zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie
mogę spóźnić się!
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć do Jezusa prowadź mnie! /x2
2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię. Narodził się, by uratować
mnie, narodził się i nie zostawił mnie i nie zostawił mnie!
3. Czekają tam Józef i Maryja, śpiewają nam, śpiewają glorija. To
glorija, święta historija, święta historija!
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Świeć, Jezu, świeć
1. Panie, światło miłości Twej świeci, pośród wszelkiej ciemności
świeci. Oświeć nas, Jezu, światłości świata, wyzwól prawdę,
którą przynosisz. Oświeć mnie, oświeć mnie.
Ref. Świeć, Jezu, świeć! Chwałą Ojca napełnij ziemię! Płoń,
Duchu, płoń, w sercach ogień złóż! Płyń, rzeko, płyń, zalej łaską
narody całe! Ślij Słowo Twe, światłość niech stanie się!
2. Panie, wchodzę w Twą obecność, cień ustąpił przed Twoim
blaskiem. Dzięki krwi Twojej żyję w światłości. Badaj mnie,
wypal, pochłoń ciemności. Oświeć mnie, oświeć mnie.
3. Widzę Twoją królewską jasność, która twarze nam rozjaśnia,
potem prowadzi od chwały do chwały, życiem naszym o Tobie
opowie. Oświeć mnie, oświeć mnie.

W imię Ojca i Syna
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – tak można najpiękniej
modlić się do Niego. /Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i
niebo przybliżyć wszystkim dzieciom chce./ x2
2. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – tak można najprościej
przyznać się do Niego. /Do Boga, którego niejeden wstydzi się,
więc my się przyznajemy żegnając się./ x2
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W kruszynie chleba, Panie, jesteś
W kruszynie chleba, Panie, jesteś schowany, wielki Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki, by ofiarować siebie nam.
2. W tych kroplach wina twoja krew, przelana za nas, Panie mój tak wiele jej na krzyżu było, aby odkupić nas od zła.
3. Ty, Panie, miłością jesteś. Ty, Panie, kochasz nas. I proszę
Ciebie, by tak było wciąż przez wieczny czas!

Wielbić Pana chcę
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On
źródłem życia jest!

Wspaniały dawco miłości
Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole: wszystko,
co mamy, wszystko, co mamy, choć i tak to od wieków jest
Twoje.
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Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg
się wam rodzi. /Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem
pośpieszajcie przywitać Pana. /x2
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki,
danymi sobie. /Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z
wielkiej radości./ x2

Wzywam Cię
Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny
rozpal dzień, Twój jest czas i świat, pełnio Boskich Prawd, Tyś
natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty! (przyjdź).

Zbawienie przyszło przez krzyż
Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde
cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.
Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy
dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.
3. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo
wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości.
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Zbuduj, Ojcze nasz
Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem! Zbuduj, Ojcze nasz, nowe
Jeruzalem! Zwołaj, Panie, narody swe, niechaj w jedno połączą
się, zbuduj nowe Jeruzalem, nowe Jeruzalem!
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