
1.
Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
przyjdź ze śpiewem ludu święty
sław Jezusa, swego Zbawcę, 
wspaniałego Króla Chwały.

2.
Będę chwalił Pana na wieki,
chwalił Pana na wieki
bez końca me usta niech wielbią Go!
Wychwalaj Pana ze mną 
i razem wywyższajmy Jego imię.
 

3.
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
chociaż tak wielu nas jest
Jedno w Chrystusie, 
jedna nadzieja jest w Nim
Jeden Bóg, jedna wiara, 
jeden Bóg i Ojciec nasz.

4.
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi
mów "Amen" jak Maryja, "Amen" jak Maryja,   
"Amen" - widocznie Bóg tak chce.

Ref. Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech gdzie często płyną łzy

Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu...  

Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją...  

5.
O Pani, ufność nasza
w modlitwy Twej obronie
chroń nas, chroń nas
Królowo pokoju.

6.
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Alleluja, alleluja, alleluja – chwała i cześc!



7.
Gdy klęczę przed Tobą,
Modlę się i składam hołd, 
Weź ten dzień, uczyń go Twym 
I we mnie miłość wznieć. 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu.

  2.Wszystko Tobie daję, 
każdy sen i każdą myśl, 
Matko Boga, Matko moja, 
wznieś je przed Pana tron. 

3.Gdy klęczę przed Tobą, 
widzę Twą radosną twarz, 
Każda myśl, każde słowo 
niech spocznie w dłoniach Twych.

8.
Imię Pana chwalmy wciąż   /3x,
najwyższy On. Alleuja!
Imię Pana chwalmy wciąż /3x, najwyższy On.

Bo Imię Pana mocną twierdzą
z radością biegniemy tam, by chwalić Go /2x

9.
Bóg tak umiłował świat,
że Syna Swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął ale życie wieczne miał.
Oo Jezus, Jezus, Je-e-zus. /x2

10.
Srebra i złota mi brak,
Lecz to, co mam, daję ci. 
W imię Pana Jezusa mego 
Daj rękę, powstań i chodź. 

Ref.: I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal. /x2 
Jezus Chrystus zbawić cię chce, 
Daj rękę, powstań i chodź.

11.
Nie mam nic, co bym mógł Ci Panie 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...



12.
1. Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,  
Ty w nas żyjesz Swą miłością. 

Ref.: Panie, Panie,               
naucz nas w miłości Twojej trwać. (2x) 

2. Cóż trwałego poza Tobą,
człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w Sercu, które ciebie kocha.

13.
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.

14.
Alleluja, wznoś pod niebo głos
Pan dał chleba moc, Alleluja. 
Jezus Pan komunią dla nas co dzień staje się,  
On rozrywa grzechu pęta złe. 
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan, 
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.

15.
Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

1. My także mamy małe zwiastowania, 
My też czekamy Twego nawiedzenia, 
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych módl się za nami!

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi, 
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami. 
W tajemnicach bolesnych módl się za nami!

3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie, 
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie, 
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. 
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!



16.
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

17.
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. 

Idzie mój Pan...

Mija góry, łąki, lasy 
by Komunii stał się cud. 
On Krwią Swoją nas napełni, 
W sercach naszych sprawi cud. 

18.
O wychwalajcie go wszystkie narody
I wysławiajcie go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A jego wierność trwa na wieki
O, Alleluja Alleluja
O Alleluja Alleluja

19.
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o Alleluja
Po wieczne czasy Królem Królów jest

Jezus jest Panem x4 
Tylko Jezus jest Panem x2 
On jest Panem ziemi tej

20.
Jezus Chrystus moim Panem jest,
Alleluja.
Jezus Chrystus moim Panem jest,
Alleluja.
On kocha mnie,
On kocha mnie,
Alleluja.
On kocha mnie, On kocha mnie,
Alleluja.



21.
Jesteś Królem, jesteś Królem,   
Królem jest Bóg.  /*2
Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go./2x

22.
Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił 
uwielbieniem. 
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je. 
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

23.
Uwielbiam imię Twoje Panie,
wywyższam Cię i daję Ci  hołd.
W przedsionku chwały Twej staję, 
z radością śpiewam Ci pieśń.
O, Panie Jezu chcę wyznać, że 
ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie. 
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, 
dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

24.
Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, 
Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. 
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, 
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, 
królów Król i panów Pan.  

25.
Chrystus Wodzem
Chrystus Królem
Chrystus, Chrystus 
Władcą nam

26.
1. 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 bój nasz zastęp wyruszy. x2



27.
Jezus mój Pan
Jezus mój Król                                                       
Jezus Zbawiciel mój                                                
 
On mój przyjaciel, On wierny Bóg                            
umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to wielki cud
On mą Opoką, On zbawił mnie
On mą pomocą, On prowadzi mnie
do nieba, do nieba, do nieba bram, do nieba bram

28.
Mój zbawiciel, On bardzo kocha mnie,
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x

29.
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał,
Aby każdy kto w Niego wierzy,
Nie zginął, ale życie wiecznie miał,

By mógł żyć na wieki,
By mógł żyć na wieki/ x2

30.
Przebacz nam, Panie
Przebacz nam, Panie
odpuść nasze grzechy, błagamy Cię.

Zmiłuj się nad nami 
Zmiłuj się nad nami
Panie, ratuj nas.

Daj nam swą miłość /2x, 
bo bez Twej miłości nie umiemy kochać.

Daj nam Twą radość /2x, 
bo bez Twej radości nie umiemy się cieszyć.

33.
Jeden jest tylko Pan,
tutaj jest Jego Dom.
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie
i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Sam, aby wysłuchać nas.
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego Domu,
Bogu oddajmy cześć.



34.
Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam.x2

Refren:
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dziś
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie 
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.

35.
Ofiaruję Tobie, Panie mój
Całe życie me, cały jestem Twój
aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą
jedyną jest.

36.

Nie zabraknie mi nigdy chleba
Nie zabraknie mi nigdy wody,
bo Ty, Jezu jesteś Chlebem z nieba,
Jezu, jesteś źródłem mym

37.
Jak łania pragnie wody ze strumieni 
moja dusza pragnie Cię!
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, 
zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko ty jesteś mocą mą, 
wola Twoja wolą mą
Tylko ty jesteś moim pragnieniem, 
Zawsze chcę uwielbiać cię

38.
Jezus Chrystus to panów Pan, 
całej Ziemi Król.  / x4

Jedyny Pan, władca narodów, 
jedyny Pan i Bóg.
W innym imieniu nie ma zbawienia, 
bo Jezus to panów Pan.
Jezus to panów Pan. /x2
Alleluja . . . !
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