
         
1. Duchu Święty ogarnij mnie 
otwórz oczy mego serca napełnij 
miłością 
Duchu Święty ja kocham Cię 
niech Twa święta wola pełni się 
 
2. Tyś jest Bóg  wywyższamy Cię 
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię 
Tyś nasz odwieczny Ojciec 
Twe stworzenie wielbi Cię 
Twe stworzenie wielbi Cię, Amen 
 
3. Przed tronem Twym stoimy 
Wpatrzeni w Twej miłości blask 
Do Ciebie Panie podobni 
Stajemy się widząc Twą twarz /x2 
 
 
Ref. Chwała Twa wypełnia nas 
Obecności Twojej blask 
Gdy wielbimy Ciebie, wiem Jesteś tu  
 
Chwał, cześć 
Mądrość, moc, błogosławieństwo 
Na wieki, na wieki 
 
4. Jezu jesteś tu 
Świat odszedł w cień. 
Mam tylko Ciebie 
Moje życie to Ty. 
 
Ref.  
Każdy dzień Twoim darem, 
W nocy jesteś schronieniem mym   
Chwała, Chwała 
Jezu wielbię Cię 
 
5. 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 w Bogu jest zbawienie 
 
Ref. 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 
 
 
6. Przyjdź teraz jest czas by wielbić 
Przyjdź teraz jest czas by serce dać 
Przyjdź do Niego jaki jesteś 
Przyjdź przed swoim Bogiem, teraz 
stań. przyjdź 
 
ref. 
/Każdy język wyzna że Tyś Bogiem 
jest 
Kolano każde zegnie się 
 
Wciąż największe skarby 
czekają na tych Tych 
Którzy dziś wybiorą Cię / x2 
 
 
7. Święty, święty, święty, święty, 
święty Pan.  
Święty, święty, święty, święty Bóg i 
Król! 
  
/Otwieram serce me, podnoszę ręce 
swe. 
Królu wejdź i rozgość się! / x2 
 
 



8. Chrystus Pan, Boży Syn 
Zbawca nasz, zgodził się,  
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć 
chciał. 
Ażebym znał swój ogrom win i 
wiedział, że  
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy 
      
 Wywyższony bądź Jezu, Baranku 
mój, 
 Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój 
Król! 
 Wywyższony bądź Boży 
Baranku! 
         Przed Twym tronem dziś 
najwyższy  
        Składam hołd 
 
9. Mój Jezu, mój Zbawco 
któż jest tak wielki jak TY? 
Przez wszystkie dni wysławiać 
chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. 
Mój Panie, Obrońco, 
Źródło mych natchnień i sił niech 
cały świat, 
wszystko co jest, zawsze wielbi Imię 
Twe. 
 
Ref. Krzycz na cześć Pana, rozraduj 
się w Nim, 
ogłaszaj wszędzie,  że On Panem 
jest. 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 
gdy przemówi Stwórca ziem. 
Patrzę z podziwem na dzieła Twych 
rąk. 
Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie 
być. 
Co może równać się z tym co u 
Ciebie mam? 
 

10. On zbawił, odkupił, 
z życia w grzechu wybawił mnie!  
Wszechmocny, tak wielki, 
nie będę nigdy taki sam 
       
Bo Ty z wieczności tu przyszedłeś,  
Jedyny Ojca Syn Odkupić wszystkich 
nas / x2  
Tyś zmarł i zmartwychwstał, 
królujesz w mocy Swej  
 
Tyś niebo otworzył, 
by światu życie nieść 
 
Wielbię Ciebie za dzieła Twe /x3 
 
 11. 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. 
/ Jeśli nasz Bóg jest przy nas 
już nic nas nie zatrzyma 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, 
któż jest przeciwko nam /x2 
Któż jest przeciwko nam? 
 
 

 

 



12. Ref.: Błogosław duszo moja 
Pana, 

Wszystko co we mnie, 
Jego Najświętsze Imię! 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci, 
Nigdy nie zapominaj! /x2 
 
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! 
 
Ref.: Błogosław duszo moja Pana... 
 
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! 
Ref.: Błogosław duszo moja Pana... 
 
 
13. Przyjdź Duchu Święty w nasze 
serca mądrość wlej.  
Jednocząc się prosimy: zostań.  

Spraw niechaj życia słowa 
poprowadzą nas,  
jednocząc się, prosimy: zostań. 
 
ref. Twoja moc rozerwie kajdany, 
otworzy oczy nam.  
Miłość twa rozpali w nas ogień, 
roztopi serca lód.  
Bądź naszym światłem, drogę 
prawdy ukaż nam,  
jednocząc się prosimy: zostań. 
Bądź w naszych myślach, bądź na 
ustach w sercu bądź.  
Jednocząc się prosimy: zostań. 
 

14. Alleluja Alleluja 
Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg 
Alleluja Alleluja 
Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg 
Alleluja 
Święty 
Święty jesteś Panem Wszechmocym 
Baranek godzien jest 
Baranek godzien jestAmen  
 
Alleluja Alleluja 
Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg 
Alleluja Alleluja 
Zakrólował Wszechmocny nasz Bóg 
Alleluja 
Święty 
Święty jesteś Panem Wszechmocym 
Baranek godzien jest 
Baranek godzien jest 

Jesteś Święty Święty jesteś Panem 
Wszechmocym 
Baranek godzien jest 
Baranek godzien jest,   Amen 



15. Raduje się Dusza ma, 

Wielbi Pana Swego, 
Będę Ci śpiewał z Całej Siły, 
Sławić Cię będę, za twe Dzieła, 
Będę ci śpiewał z Całej Siły, 
Błogosławić Będę Twoje Imię, 
Jest Miłosierny Pan Zastępów 
Moc jego Ramienia nad twym 
Ludem, 
Pan mój zbawca 

16. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie                                                                                                                                                
cała ziemia śpiewa, śpiewa 

Wielka radość na Syjonie                                                                                                                                                                 
Król zstępuje z nieba, z nieba x2 
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2 
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas 
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2 
Uwielbi Go (uwielbi go) cały świat 
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie... 

17. Panie wielbię Cię 
Śpiewam Tobie pieśń 
Błogosławię Imię Twe. 
Jedynym Bogiem Tyś, 
godnym chwały i czci, 
Tyś mój Bóg, mój Król. 
Tylko Ty 
nadajesz życiu sens, 
tylko Ty 
przywracasz ślepym wzrok 
Tylko Ty 
dajesz pokój mi, 
tylko Ty 
przy mnie jesteś wciąż. 
Tyś mój Bóg, mój Król! 
 
18. Oddaję Ci całą chwałę i cześć 
Oddaje Ci całe serce swe /x2 
Święty, święty, święty 

Wszechmogący Jezus /x 
 
 
19. Mów do mnie Panie 
chcę słyszeć Cię 
przyjąć od Ciebie, 
co masz dla mnie 
Nie chcę się chować, 
lecz w Tobie skryć 
w cieniu Twym Panie, 
chcę iść 
 
Ref: Święty potężny jesteś Panie nasz 
Przed Tobą dziś możemy stać 
Dzięki łasce, 
nie dzięki nam samym. /x2 
       
20. Błogosławione jest imię Twe 
Błogosławione jest imię Twe 
I wywyższone nad wszelką chwałę i 
cześć. 
Tyś jedynie Panem jest / 2x 
 
Powstań i Pana chwal 
Chwal Go na wieki 
Powstań – chwal Boga wciąż 
On jedynie jest Panem 
Powstań i Pana chwal 
Chwal Go na wieki 
Powstań chwal Boga wciąż 
On Panem wszechświata jest 
     
 
21. Duchu Święty, 
Tchnienie Ojca, Dawco życia. 
Duchu Święty, 
Źródło wody żywej w nas. 
Tak pragniemy Ciebie Panie, 
jak spękana ziemia deszczu, 
jak pustynia kropli wody, 
Duchu, przyjdź. 



Duchu Święty, 
Tyś Mądrością niezmierzoną. 
Duchu Święty, 
Ty oświetlasz drogi nam. 
 
I prowadzisz nas do domu, 
gdzie mieszkanie przed wiekami 
przygotował dla nas Ojciec, 
Duchu, przyjdź. 
 
Tak pragniemy Ciebie Panie, 
jak spękana ziemia deszczu, 
jak pustynia kropli wody, 
Duchu, przyjdź. 
 
Prowadź mnie, prowadź mnie.... 
 
 
22. Godzien, o godzien nasz Bóg 
siedzący na tronie 
Baranek wśród chwał 
przyjąć wdzięczność, 
siłę i moc, 
błogosławieństwo i cześć. 
On Panem jest od wieków na wieki, 
On Panem jest od wieków na wieki, 
On Panem jest od wieków na wieki, 
amen. 
 
Będziemy niezmiennie wciąż trwać 
w miłości i prawdzie 
oddając Mu hołd 
miłość, wdzięczność, 
siłę i moc 
błogosławieństwo i cześć. 
 
On Panem jest od wieków na wieki, 
On Panem jest od wieków na wieki, 
On Panem jest od wieków na wieki, 
amen. 
 

 
 23. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, 
Jego miłość przetrwa wiecznie. 
On dobry jest, On jest Panem mym. 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś głos 
Wznieś głos, wznieś głos 
 
2. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
za życie, które daje nam, 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
Wznieś głos, wznieś głos x2 
 
Ref: 
Na zawsze Bóg jest wierny, 
na zawsze mocny jest, 
na zawsze Bóg jest z nami, 
Na zawsze 
 
3. Od rana aż po nocy kres 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
opieką swą otacza nas 
Jego miłość przetrwa wiecznie 
wznieś głos, wznieś głos x2 
 
24. Tchnij moc, tchnij miłość,  
i przenikaj życie me. / x2 
Bo całym sercem swym uwielbiać 
Cię chcę, 
i z całej siły swej, uwielbiać Cię chcę 
i każdą myślą swą, uwielbiać cię 
chcę 
O Panie mój, o Panie mój. 

 
 
 
 
 
 
 



25. Pan wywyższony, nasz Król 
wywyższony 
wśród chwał, uwielbiajmy Go.  ( x3)  
Pan wywyższony, nasz Król 
wywyższony, 
oddajmy Jemu cześć. 
 
Królem jest Pan, Jego łaska na wieki 
trwa. 
   Niebo i ziemia radują się Jego 
imieniem.  
Pan wywyższony,  
    nasz Król wywyższony wśród 
chwał. 

 
 
26. Memu Bogu Królowi będę 
śpiewał tę pieśń 
teraz zawsze na wieki amen /x2  
alleluja, alleluja, alleluja amen  
 
 
27.  Już nie szukam Panie wiem,  
że prawda to Ty. 
Wiem, że wzywasz mnie by za Tobą 
iść. 
I choć czasem myślę, że zbyt trudne 
są Twoje     słowa. 
Nie chcę odejść! 
 
Ref. Jezu do kogo mam pójść? 
Gdzie szukać prawdy, gdzie sensu. 
Gdy raz wybrałeś mnie. 
Jezu gdzie szukać mam słów? 
które przemienią serca. 
Tak jak to zrobił Twój Duch. 
 
2.Ty dałeś mi wszystko, 
więcej nie można chcieć. 
Wolne radosne serce, za ciemność i 
grzech. 

I choć często tak sił mi brak, by 
naśladować Ciebie. 
Nie chcę odejść! 
 
3.Zanurz mnie w Twoich słowach. 
Nie pozwól, by świat odebrał mi ich 
moc. 
Chcę tylko dziękować, mam wszystko 
co Twoje. 
ty jesteś schronieniem, powietrzem, 
pokarmem, napojem. 
 
   
28. Otwórz me oczy o Panie, otwórz 
me oczy i serce, 
Chcę widzieć Ciebie! / x2 

 
Wywyższonego widzieć chcę 
Ujrzeć Ciebie w blasku twej 

chwały.  
 Wylej swą miłość i moc, gdy 
śpiewam: 
   Święty, Święty, Święty, / x2   
           chcę widzieć Ciebie. 
 
 
 
29.  Schowaj mnie pod skrzydła 
Swe, 
ukryj mnie w silnej dłoni Swej 
 
ref. Kiedy fale mórz chcą porwać 
mnie, 
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz 
mnie, 
Panie, Królem Tyś spienionych wód, 
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2 
 
2. Odpocznę dziś w ramionach 
Twych. 
Dusza ma w pokoju będzie trwać. 



 
ref. Kiedy fale mórz... x3 
 
 
30.  To On, nasz Pan i Król 
odziany w majestat Swój, 
Ziemio, raduj się, 
Ziemio, raduj się. 
 
Okrywa światłość Go, 
ucieka ciemność i zło  
i drży na Jego głos, 
i drży na Jego głos 
 
Ref. Jak wielki jest Bóg, 
       / śpiewaj ze mną,/ 
      Wielki jest Bóg, 
      /niech wszyscy wiedzą/ 
       wielki jest nasz Bóg x2  
 
2. On czas w swej dłoni ma, 
    od wieków na wieki trwa, 
    początkiem, końcem On, 
    początkiem, końcem On. 
 
Jedyny w Trójcy Bóg, 
   Ojciec, Syn i Duch, 
   Barankiem jest i lwem, 
   Barankiem jest i lwem 
 
Ref. Jak wielki jest Bóg.. 
 
Na wieki godzien jest 
przyjąć chwałę, moc i cześć, 
ogłaszać chcę 
jak wielki jest Bóg. 
 
 
 
31.Boże, Twa łaska nad nami jest 
Twoja miłość przychodzi wciąż. 

Działasz w mocy pośród nas, 
przenikasz serca, gładzisz grzech. x2 
 
Ref. My chcemy więcej Ciebie, 
        więcej łaski Twej, 
        pragniemy więcej Ciebie, 
       więcej miłości Twojej. X2 
 
 
32. Jak dobrze jest dziękować Ci, 
Panie 
i śpiewać psalm Twojemu imieniu, 
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, 
a w nocy wierność Twoją 
przy dziesięciostrunnej harfie i lutni, 
i dźwięcznej cytrze. 
 
 
  
33. Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! / 
x4 
Powstał z martwych! / x2 
I On żyje na wieki już! 
Powstał z martwych! / x2 
 
Więc razem się radujmy, 
świętując zmartwychwstania ten 
dzień! 
 
34. Tobie chór aniołów śpiewa nową 
pieśń: 
Chwała Barankowi! /x2  
Alleluja! 
Alleluja! 
Alleluja! 
Chwała i cześć! } / x2 
 
 
 
 
 



35. Każdy spragniony 
i słaby dziś  
niech przyjdzie do źródła 
w strumieniu życia zanurzy się 
Wszelki ból i cierpienie  
niech odpłyną w dal 
w morzu Jego miłości 
serca uleczy dzisiaj Pan 
 
/Panie Jezu Przyjdź/ x ileś  
      
  
36. /Duchu święty wołam przyjdź 
Bądź jak ogień w duszy mej 
Bądź jak ogień w ciele mym 
Rozpal mnie/ x2 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas 
 
Miłosierdzie Jego wielkie jest 
Okazuje dobroć Swoją dziś 
Dla tych, którzy chcą miłować Go 
37.  Ty światłość dnia 
Wszedłeś w moje ciemności 
Dałeś mi wzrok abym mógł 
Widzieć Twą twarz 
i spojrzenie miłości 
W którym roztapiasz mój strach 
                        
Jestem tu by wielbić, 
by oddawać chwałę 
Jestem tu by wyznać : 
TO MÓJ BÓG 
Dobry i łaskawy, 
cały tak wspaniały 
Ponad wszystko cenny dla mnie jest. 
 
2. Ty czasów Król, 
wywyższony na wieki 
Jaśnieje w Niebie Twój tron. 
Zszedłeś na ziemię, 
by stać się człowiekiem, 

By rajem stał się mój dom 
 
 
38. Niech Twój święty Duch 
dziś przenika mnie 
I niech odtąd już  gości w duszy mej 
ref. 
I niech spadnie deszcz 
błogosławieństw Twych 
Ojcze obmyj mnie  
Duchu święty przyjdź /x2 
 
 
Duchu Święty przyjdź 
Działaj pośród nas 
Duchu Święty przyjdź  
Przemień smutku czas 
ref. 
 
39. Nie chcę w innym miejscu być 
Nie chcę w innym miejscu być 
Nie chcę w innym miejscu być 
Niż w miłości Twej, 
niż w miłości Twej 
 
Więc rozpal ogień w duszy mej 
Niech płonie, niech pochłonie mnie 
Boże więcej Ciebie chcę 
Boże więcej Ciebie chcę 
 
 
40. Panie Ty mnie znasz 
Ty wszystko o mnie wiesz 
Moje imię jest na dłoniach Twych /x2  
Przyjmuję słowo Twe 
Ty Panie prowadź mnie 
 
 
 
 
 



41. Aż sponad mórz i szczytów gór 
Twa miłość spływa na mnie w dół 
A ja otwieram serce swe 
Niech miłość Twa uwolni mnie 
 
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej 
Do Ciebie wznoszę ręce me 
Chcę zawsze śpiewać o miłości 
Twojej Panie 
 
/O miłości Twej zawsze śpiewać 
Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać 
/x3 
 
42. Całe moje serce Całą moją duszę 
Wszystko kim jestem Oddaję Tobie 
 
43. Jezus, Jezus   
Święty, namaszczony Pan, Jezus  
Jezus, Jezus,  
żyje wywyższony Pan, Jezus  
                    
Twe imię jak miód na ustach mych
  
Twój Duch jest jak woda duszy mej
  
Twe słowo jak lampa u mych stóp
  
Jezu ja kocham Cię, ja kocham 
 
44. /Przyjdź, dotknij mnie 
Pragnę Twej mocy 
Przyjdź, dotknij mnie/ x2 
 
Wszystko to co mam 
Pragnę Tobie dać 
Mój Zbawco 

Mój Panie i Zbawco /x2 
 
Serce oddaję Ci 
I duszę Panie mój| 
Dla Ciebie pragnę żyć 
Każdy dzień, każdą noc 
Każdą chwilę daną mi 
Czyń ze mną to, co chcesz /x2 
  
 
45. /Jestem wolny, wybawiony 
Jestem wolny, odkupiony/ x2  
 
/Zbawił mnie Pan 
Zbawił mnie Pan/ x2  
 
/Dla mnie wziąłeś krzyż, 
dla mnie umarłeś, 
dla mnie przelałeś krew, 
dla mnie, dla mnie/ x2  
 
46. Nasz Pan tutaj jest, tutaj jest 
Nasz Król On tu jest, czeka na mnie 
Nasz Bóg zniża się, właśnie do mnie 
Zamknąć oczy Panie chcę 
Pragnę sercem widzieć Cię . 
Twą miłością teraz Ty . 
Przepełnij mnie 
 
 
47. Zostałem stworzony, by wielbić 
Cię/2x . 
Chcę iść Twą drogą pełnym być 
miłości Twej 
Istnieję dla Ciebie . 
Jestem stworzony 
By wielbić Cię  
 
 
 
 



48. Mój Bóg jest wielki, 
On porusza góry 
Wiedzie Swoją drogą, 
zawsze chroni mnie 
Mój Bóg jest wielki, 
leczy moje rany 
Wzmacnia moje siły, 
nie opuści mnie 
 
Ref. Ty jesteś wielki, wielki, wielki, 
wielki /x2 
 
Mój Bóg jest wielki, 
to Zbawiciel świata 
Dawca odkupienia, 
krwią Swą zmył mój grzech 
Mój Bóg jest wielki, 
On przebacza grzechy 
Daje Swoją łaskę, 
Zawsze ze mną jest 
 
Ref. Ty jesteś wielki, wielki, wielki, 
wielki /x2 
 
49. Jesteś Królem, Jesteś Królem  
     Królem jest Bóg   
    Podnieśmy wszyscy nasze serca 
   Podnieśmy wszyscy nasze dłonie 
  Stawajmy przed obliczem Pana  
  Wielbiąc Go.   
50. O przyjdź wypełnij mnie,  
me serce w górę wznieś 
     /By życie me, stało się Twym, 
Duchu święty przyjdź / x2  
 
51. Hej Jezu, Królem Tyś... 2x 
Twe życie moim jest... 2x 
Będę sławił cały dzień... 2x 
Dzieła i zamysły Twe... 2x 
 
 

2. Chwała Barankowi cześć... 2x 
Weź mnie do ziemi swej... 2x 
Zwyciężymy w Imię Twe... 2x 
Ogłosimy rządy Twe... 2x 
 
3. Hej o hej, o Lwie Judy... 2x 
Jak potężny jesteś Ty... 2x 
Hej o hej, o Lwie Judy... 2x 
Jak wspaniały jesteś Ty... 2x 
 
 
52. Chcemy Ciebie wielbić, szukać 
Twojej twarzy 
 Wcześnie o poranku i gdy noc 
kładzie cień 
 Tobie chcemy śpiewać,  
 wznieść niebiańską chwałę 
 Dając nasze serca, byś je stale 
zmieniać mógł 
      
 Ref.: Niech się wznosi dziś Twa 
chwała, 
         o Panie nasz! 
        To dla Ciebie nasze serca 
otwarte są 
 
 
53. Wielki Jesteś  Panie Nasz  
      Święty Jesteś, Święty Jesteś  /x2  
 

1.  Miłością jesteś Jezu , 
zbawieniem moim Tyś  
Święty jesteś, Święty Jesteś   
Oddałeś Swoje życie, 
wskazując drogę mi  
Święty Jesteś, Święty Jesteś  
 
Ref. Wielki Jesteś… 
 



2. Królestwo Twe, Królestwem 
wszystkich wieków jest  
Święty Jesteś, Święty Jesteś  
Wielbimy Ciebie Jezu  
składamy Tobie cześć  
Święty Jesteś, Święty jesteś  
 
Bridge  

           Alleluja  Chwalcie Imię Pana  
          Alleluja  Teraz i na wieki  
    
  54.  Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś 

suchą ziemię naszych serc  
Przyjdź jak deszcz na 
spragniony świat 
 
Dotknij nas tak jak wiatr 
rozpędź smutek, otrzyj łzy 
zabierz tam, gdzie się w radość 
zmienia strach 
 
Wszystko dziś nowe staje się 
Panie, przyjdź i napełnij mnie! 
 
Ref. 
Przyjdź jak deszcz 
do spragnionych serc 
tak pragniemy Ciebie, Panie 
niech Twa moc 
dziś objawi się 
pokaż swoją chwałę! 
 
2. Przyjdź jak deszcz Panie 
nasz 
obmyj gorycz, żal i ból 
Pozwól dziś niech nadzieja 
kwitnie w nas. 
 

To, co złe zniknie gdzieś 
nowy dzień nastaje już 
Jesteś jak słońca blask w 
pochmurny czas 
 
Wszystko dziś nowe staje się 
Panie przyjdź i napełnij mnie 
 
Ref. 
Przyjdź jak deszcz… 
 
55. Powietrzem moim jest 
 Powietrzem moim jest 
Obecność Twoja, święta w 
sercu mym 
 
Powszednim chlebem mym 
Powszednim chlebem mym 
Twe żywe słowo, dane mi dziś  
 
Ref. Bez Ciebie nie mogę już 
żyć 
      Dla Ciebie me serce chce 
bić   
 
56. Godzien Chwały, jest 
baranek  
Święty, święty jest Bóg 
Przed tronem chwały, jak 
Kadzidło 
Niech się wznosi nowa pieśń  
 
Ref. Święty, Święty, Święty  
Jest Pan Bóg wszechmogący 
On był i jest, Przychodzi znów  
 
Wszystko Tobie śpiewa 
Królowi Królów cześć  



Tyś wszystkim dla mnie jest, 
Uwielbiam Ciebie  
 
2. Odziany w tęczę, żywych 
barw 
Błyskawic blask i gromów głos 
Błogosławieństwo, chwałę, 
Moc siłę, mądrość, cześć 
Niech przyjmie Pan, potężny 
Bóg  
 

57. Chwalcie Pana z niebios 
Chwalcie Go /x2 
Wszyscy jego święci 
Chwalcie Go / x2 
Słońcu i księżycu 
Chwalcie Go /x2 
Aniołowie Jego 
Chwalcie Go 
 
Ref. Bo tylko Jego imię święte jest 
Bo On góruje nad niebem 
Bo tylko Jego imię święte jest 
Bo On góruje nad niebem i   ziemią 
 
Chwalcie Pana z ziemi 
Chwalcie Go / x2 
Wietrze, ogniu, wodo 
Chwalcie Go /x2 
Góry i doliny 
Chwalcie Go /x2 
Wszystkie ludy ziemi 
Chwalcie Go 
Imię Pana wychwalajmy 
Jego Imię wywyższajmy 
 
 
 
 

58. Uwielbiamy Cię 
Z głębi naszych serc 
Póki serca biją w nas 
Niech rozbrzmiewa pieśń  
 
Ty pochylasz się nad nami 
I przywracasz ślepym wzrok 
Ty podnosisz załamanych 
Oddajemy Tobie hołd 
Ty więźniowi dajesz wolność 
A głodnemu dajesz chleb 
Podziwiamy Twoją dobroć 
Panie uwielbiamy Cię 
 
59. Gdyby Pan nie był po naszej 
stronie 
Kto by pozostał, kto by pozostać 
mógł  
Jesteśmy wolni wznosimy dłonie 
Aby pozostać, aby trwać przy Tobie  
 
Alleluja, Panie przyjdź Królestwo 
Twoje  
Alleluja, oddajemy Tobie cześć  
Alleluja podnosimy nasze dłonie  
Alleluja, uwielbiamy Imię Twe 
  
60. Twoja miłość jest pierwsza 
      Twoja miłość jest większa 
      Twoja miłość jest w nas 
      Twoja miłość jest w naszych 
sercach  
 
/Święty, Święty, Święty Ty jesteś 
Panie  
Święty, Święty, Święty Pan / x2  
 
Czekamy na Ciebie Panie nasz 
Czekamy na Ciebie Panie nasz 
Czekamy na Ciebie Panie nasz 
Czekamy na Ciebie  



 
Lepszy jeden dzień w przedsionkach 
Twych 
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu 
Twym  
Lepszy jeden dzień w przedsionkach 
Twych  
Niż tysiąc innych  
 
61. Przyjaciela mam, co pociesza 
mnie, 
gdy o Jego ramię oprę się. 
W Nim nadzieję mam, uleciał 
strach... 
On najbliżej jest, zawsze troszczy się. 
 
Królów Król z Nami Bóg 
Królów Król z Nami Bóg 
Jezus / x4 
62. Kiedy cichnie gwar, wszystko 
kończy się –  
wtedy szukam Cię, 
                                                
chcę Ci przynieść coś, co 
wartościowe jest,            
co ucieszy 
Cię...                                           

Chcę dać Ci więcej niż pieśń, 
                      

bo wiem, że śpiew nie jest tym, 
czego ode mnie chcesz.  
Ty patrzysz głębiej niż my, 

mimo pozorów spraw,  
Ty patrzysz w duszę mą... 

Powracam znowu, by wielbić Ciebie, 
                    
by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie 
wciąż!  

Przepraszam Ciebie za moje 
grzechy,  
chcę wywyższać Cię, wywyższać 
Ciebie wciąż! 
 
63. /Duchu Święty,  
 cudownym wiatrem jesteś w koło 
nas  
 Nie odchodź/  
     
Uwielbiam Cię, wywyższam Cię  
 
 
 64. /Duchu przyjdź, prowadź nas,  
zjednocz kościół Swój, ucz nas 
ewangelii/ 
/Jak wyschnięta ziemia wody Ciebie 
chcemy 
Jak wyschnięta ziemia wody Ciebie 
potrzebujemy by żyć/ 
 
65. Ty na początku byłeś Słowem 
tam, gdzie sam Najwyższy Pan  
Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył 
lecz objawił Ciebie nam  
 
Jakie piękne jest imię Twe jakie 
piękne jest imię Twe  
Twe imię, Jezu, Królu nasz  
Jakie piękne jest imię Twe nic z nim 
nie równa się  
Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię, 
Jezu  
 
Nie chciałeś mieszkać w niebie bez 
nas więc przyniosłeś niebo tu 
Twa miłość, Jezu, jest największa nic 
nas nie rozłączy już 
 
Jak cudowne jest imię Twe, jak 
cudowne jest imię Twe 



Twe imię, Jezu, Królu nasz  
Jak cudowne jest imię Twe nic z nim 
nie równa się  
Jak cudowne jest imię Twe Twe imię, 
Jezu  
 
Śmierć pokonana, zasłona rozdarta  
Zamilkł już grzech i zamilkł grób  
Głośno grzmi niebo, chwałę Twą 
wielbiąc  
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg 
Ty nie masz rywala, sobie równego 
Na zawsze rządzisz w mocy swej  
Twoja jest chwała, Twoje królestwo  
a imię Twe najwyższe jest 
 
Jak potężne jest imię Twe, jak 
potężne  jest imię Twe 
Twe imię, Jezu, Królu nasz  
Jak potężne  jest imię Twe nic z nim 
nie równa się  
Jak potężne  jest imię Twe, Twe imię, 
Jezu  
 
 
66. Duchu Święty, przyjdź, 
pocieszycielu przyjdź ożywicielu 
serc. 
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu 
przyjdź, Ożywicielu naszych serc. 
Pragnę z Tobą być i przez życie iść, 
Wciąż na nowo doświadczając 
miłości Twej. 
Pragnę z Tobą być i przez życie iść 
Święty, Święty Duchu do nas przyjdź 
 
67. Ogarnij mnie, Płomieniu,  
ogarnij mnie, Strumieniu!  
Jesteś Wichrem Boga, który ożywia 
mnie.    

 
Masz moc dać nowe życie,  
napełniasz mnie obficie.  
Kiedy Ty przychodzisz, wszystko 
proste jest.  
  
Ref. Wypełnij mnie po brzegi,  
chcę być Tobie posłuszny.  
Zaprowadź moją duszę,  
Tam, gdzie źródło jest.               
Obmywaj moje serce, 
mocą swoją poruszaj.                 
O Duchu Święty Ogniu, przyjdź!   /2x  
  
 
2. Ogarnij mnie, Płomieniu,                                  
ogarnij mnie, Strumieniu!  
Niesiesz powiew Życia,  
który podnosi mnie. 
 
 Chcę słuchać Twego Słowa, 
 Ty stwarzaj mnie od nowa. 
Każdy dzień przy Tobie nową szansą 
jest. 
 
68. Jesteś tu, jesteś pośród nas,  
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię 
Jesteś tu, działasz w każdym z nas   
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię 
Jesteś tu i dotykasz serc   
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię 
Jesteś tu, leczysz każde z serc  
 uwielbiam Cię, uwielbiam Cię  
 
/Jesteś, Wszechmocny,   
Ty czynisz cuda  
Jesteś drogą, światłem 
 w ciemności o, tak  
taki jesteś Ty /x2 
 
 



Jesteś tu zmieniasz życie me  
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię  
Jesteś tu i odnawiasz mnie  
uwielbiam Cię, uwielbiam Cię  
 
/Jesteś Wszechmocny,  Ty czynisz 
cuda  
Jesteś drogą, światłem w ciemności 
o, tak  
taki jesteś Ty /x2 
 
/Taki jesteś Ty /x8  
 
/Choć czasem tego nie widzę Ty 
działasz  
Choć czasem tego nie czuję Ty 
działasz 
Nie zmieniasz się i wiem że wciąż 
działasz  
Nie zmieniasz się i wiem że wciąż 
działasz/  
 
 Jesteś Wszechmocny Ty czynisz cuda 
Jesteś drogą, światłem w ciemności 
o,  
tak taki jesteś Ty /x2 
 
/Taki jesteś Ty/x razy 
 
69. 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. 

 
2. Uwierz w Jezusa przecież On za 
ciebie umarł 
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. 
 
Ref.: Dzięki Ci... 
 
70. Niechaj zstapi Duch Twój i 
odnowi Ziemię 
Życiodajny spłynie deszcz na 
spragnione serce 
Obmyj mnie i uświęć mnie 
Uwielbienia niech popłynie pieśń. 
(2x) 
 
Chwała Jezusowi który za mnie życie 
dał 
Chwała temu, który pierwszy 
umiłował mnie 
Jezus, tylko Jezus Panem jest. 
 
71. Spocznij na nas Duchu Pana 
Duchu mądrości i rozumu 
Duchu poznania i bojaźni Bożej 
Duchu miłości i mocy.   /bis 
 
72.  /Cieszę się, bo Jezus zbawił 
mnie/x3 
Śpiewam Chwała, Alleuja 
Jezus Zbawił mnie 
2. Kiedy byłem grzeszny… 
3. Chcę powiedzieć wszystkim… 
4. Będę Go uwielbiał… 
 
 
 



73. Ja wiem On ocalił mnie 
On krwią wymazał mój grzech 
Wierzę w to /2x 
On zdjął cały mój wstyd 
Ukoił z mocą mój ból  
Wierzę w to /2x / 
Podnoszę dłonie 
Bo Pan pokonał mą śmierć 
 
Tobie Panie cześć odzyskałeś mnie 
/2x 
 
74. Zaufałem Panu i już 
      niczego nie muszę się lękać. 
      Zaufałem Panu i już 
      niczego nie muszę się trwożyć. 
 
Wierzę Mu, bo On ma moc 
 przezwyciężyć w moim sercu zło. 
Wierzę Mu,  
bo On ma właśnie taką moc 
 

75. Niech słaby powie: 
„Mam moc”,  
biedny wyzna: „Wszystko 
mam”, 

          Ślepy mówi: „Widzę znów”, 
          we mnie to uczynił Bóg. 
 
Ref. Hosanna, hosanna 
       Barankowi, co siebie dał. 
        Hosanna, hosanna,  
      Jezus zmarł i zmartwychwstał. 
 
2. Wejdę w rzekę, gdzie grzechy me 
    Zmywasz, Zbawco, swoją krwią. 
    Z niebios miłość wylewa się,  
    łaską swą ogarnij mnie. 
             
3. Z wód głębokich podniosę się 
    Wprost w ramiona, Panie, Twe 

    I zaśpiewam nową pieśń,  
   Jezus Król uwolnił mnie. 
 
76. Bo góry mogą ustąpić/ x2 
     I pagórki się zachwiać / x2  
     
    Ale miłość moja, miłość moja   
   Nigdy nie odstąpi od Ciebie mówi 
Pan  
 
 

77.Jesteś wierny Jesteś wierny   

W każdy czas, wokół nas 

Ty Jesteś wierny, Jesteś wierny, 

wierny mi,        

     

Ty, o Panie  o Panie    Ty Jesteś 

odwieczny  

 (Tak, jesteś)  Jesteś mą ucieczką  

Sprawiedliwy ( I prawdziwy) 

Na każdej z Twych dróg     

 

Jesteś Bogiem stałym  Choć tak 

zmienia się świat 

W Tobie ufność ma Nadzieję w Tobie 

mam 

 

Jesteś wierny, Jesteś wierny   

W każdy czas, wokół nas 

Ty Jesteś wierny, Jesteś wierny, 

wierny mi,        



Nie ważna ciemność jest  Bo Ty     

Jesteś mym światłem 

Czego więc mam się bać          

 

Jesteś fundamentem Uspokajasz 

zmienny świat 

W Tobie ufność ma  Nadzieję w 

Tobie mam 

 

Jesteś wierny, Jesteś wierny   

W każdy czas, wokół nas 

Ty Jesteś wierny, Jesteś wierny, 
wierny mi 
 
/Oczekuję Cię Panie mój/ x razy 
 
78. 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  
 
 
 
 
 

 
79. 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. 
 
80. /Ześlij deszcz, ześlij deszcz 
Otwórz nam bramy nieba/ x razy 
 
Czuję miłość jak deszcz 
Czuję wiatr Twego Ducha  
Jak bije serce Twe Panie  
Słuchać chcę  
 
/Chcemy Cię widzieć  
Okaż swą chwałę 
Chcemy poznawać Ciebie / x razy 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


