
(11) Na jeziorze wielka burza

Na jeziorze wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest. / 2x
On za rękę trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Na jeziorze wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

(12) Nie ma takiego jak Jezus

Nie ma takiego jak Jezus ,
nie ma takiego jak On    / x2
Zaglądam wszędzie, nie ma, nie ma,
Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma
krążę, krążę, nie ma nie ma.
Nie ma takiego jak On.

(13) Jesteś Królem

Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. 
Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go.

(14) Nie zabraknie mi nigdy chleba

Nie zabraknie mi nigdy wody
Bo Ty Jezu jesteś Chlebem z Nieba
Jezu, jesteś źródłem mym.

(15) Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
       Dotrzymać pragnę szczerze.

Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
Ref. O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi. 
W nim żyć, umierać pragnę

Ś P I E W N I K

(1) Jesteś radością mojego życia

1. Jesteś radością mojego życia, o o o Panie mój  / x2
Ty jesteś moim Panem / x3
Na zawsze jesteś Panem mym 

2. Jesteś miłością mojego życia, o o o Panie mój  / x2
Ty jesteś moim Panem / x3
Na zawsze jesteś Panem mym 

(2) Idzie mój Pan

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.
(...On krwią swoją nas napełni w sercach naszych sprawi cud.)

(3) Przepraszam Cie Boże

Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
Przepraszam dziś wszystkich was,
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.

(4) Panie przebacz nam

1. Panie, przebacz nam! Ojcze, zapomnij nam!
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
Ojcze, zapomnij nam!

2. Panie, przyjmij nas! Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!



(5) Może daleko

Może daleko jesteś od niego,
Może zgubiłeś ścieżki jego ślad
Może w samotną ruszyłeś drogę
I nie wiesz jak Bóg ciebie zna...
Nie martw się, Bóg ciebie kocha,
On zawsze z tobą jest,
Podnieś swój zmęczony wzrok
I popatrz przed siebie. 
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz... /x2 

(6) Ofiaruję Tobie 

Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me, 
cały jestem Twój - aż na wieki. 
Oto moje serce, przecież wiesz Tyś miłością mą jedyną jest! 

(7) Jeden chleb
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w Swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna...
3. Na ramiona Swoje weź o Panie,
Tych co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!

(8) Oto jest dzień

Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

(9) Spotkał mnie dziś Pan

Spotkał 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.

(10) Matko, która nas znasz

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.
1. Z wszystkich niewiast wybrana,
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego,
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna,
pokój światu daj
Ref. Matko, która nas znasz…

2. Królowo ognisk rodzinnych,
przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostoty,
do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli,
pokój światu daj 
Ref. Matko, która nas znasz…


	(1) Jesteś radością mojego życia
	(2) Idzie mój Pan
	(4) Panie przebacz nam
	(5) Może daleko
	(6) Ofiaruję Tobie
	(7) Jeden chleb
	(8) Oto jest dzień
	(9) Spotkał mnie dziś Pan

