
1. ALBOWIEM BÓG

Albowiem Bóg tak umiłował świat,
Że Syna swego jednorodzonego dał,
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginął ale życie wieczne miał.

Ooo… Jezus, Jezus, Jezus,
Ooo… Jezus, Jezus, Jezus,

2. AMEN JAK MARYJA

Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:

Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja,
Amen, widocznie Bóg tak chce.
    Tak jak Maryja,
    wypełniaj wolę Boga
    i zanieś tam swój uśmiech
gdzie często płyną łzy.

Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu, mów:

Amen...

Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów:

Amen...

3. ARMIA PANA

Słyszę już, armii Pana głos  
Słyszę już, armii Pana głos  
To idzie armia Pana
To idzie armia Pana

    Hej! Uwielbiając Go! Na na na na 

Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest (3x)

Że Jezus Chrystus Królem królów jest! 

4. BÓG KOCHA MNIE

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem,
raduje się każdym moim gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.



5. BARKA

1. 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.

6. BÓG NIE UMARŁ

Bóg nie umarł, Jezus żyje,
Bóg nie umarł, Jezus żyje,

Daj Mu ręce swe,
Daj mu nogi swe,
Daj mu serce swe,
Daj mu duszę swą!

On Twoim Bogiem Jest!

7. BOŻA RADOŚĆ

Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.

Boża radość jak rzeka, 
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.

Boży pokój jak rzeka...

Boża miłość jak rzeka...



8. CHWALĘ CIEBIE PANIE

Chwalę Ciebie Panie
i uwielbiam,
wznoszę w góre swoje ręce
uwielbiając imię Twe.

Bo wielkiś Ty,
wielkie dzieła czynisz dziś.
Nie dorówna Tobie nikt,
nie dorówna Tobie nikt.

9. CIESZĘ SIĘ ALLELUJA

Cieszę się, Alleluja 
całym ciałem Panu chwałę oddawać chcę.
Ręką prawą, ręką lewą,
nogą prawą, nogą prawą, nogą lewą też.

10. CIESZĘ SIĘ JEZUS ZBAWIŁ MNIE

1.Cieszę się Jezus zbawił mnie,
Cieszę się Jezus zbawił mnie,
Cieszę się Jezus zbawił mnie,
Cieszę się Jezus zbawił mnie,
Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie!

2.Kiedy byłem grzeszny,
Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie,
Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie,
Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie
Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie!

3.Będę Go uwielbiać,
Będę Go uwielbiać Jezus zbawił mnie,
Będę Go uwielbiać Jezus zbawił mnie
Będę Go uwielbiać Jezus zbawił mnie
Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie!

4.Chcę powiedzieć wszystkim,
Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie,
Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie,
Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie,
Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie!



11. CZARNA MADONNA

1. Jest zakątek na tej ziemi,
    gdzie powracać każdy chce,
    gdzie króluje Jej oblicze,
    na nim cięte rysy dwie.
    Wzrok ma smutny, zatroskany,
    jakby chciała prosić cię
    byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref.     Madonno, Czarna Madonno,
        jak dobrze Twym dzieckiem być.
        O pozwól Czarna Madonno
        w ramiona Twoje się skryć.

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
     i uchronisz się od zła,
     bo dla wszystkich swoich dzieci
     Ona czułe serce czułe ma.
     I opieką cię otoczy,
     gdy Jej serce oddasz swe,
     gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3. Dziś gdy wokół nas niepokój,
    gdzie się człowiek schronić ma,
    gdzie ma pójść jak nie do Matki,
    która ukojenie da.
    Więc błagamy o Madonno,
    skieruj wzrok na dzieci swe,
    i wysłuchaj jak śpiewamy,
    prosząc Cię.

12. CZY WY WIECIE ŻE JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią?
    O Tak!
Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią?
    O Yes!
Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią?
    Jawol!
Świątynią, w której mieszka Święty Duch!

Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch!

Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią!
    O Tak!
Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią!
    O Yes!
Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią!
    Jawol!
Świątynią, w której mieszka Święty Duch!

Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Pełni mocy wdzięczności i chwały,
Świątynią, w której mieszka Święty Duch!



13. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź

Niech wiara zagości, 
niech nadzieja zagości,
Niech miłość zagości 
w nas!

14. DZIĘKI JEZU

Dzięki Jezu, Dzięki Jezu,
dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, Dzięki Jezu,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
dzięki Ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie,
dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

Alleluja, Alleluja,
dzięki Ci, że kochasz mnie.
Alleluja, Alleluja,
dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

15. DZIECKIEM BOŻYM

Dzieckiem Bożym jestem ja
la, la, la.... / 2x    

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam
    Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma ?
    Święty Bóg, Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń
    kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad.

Dzieckiem Bożym jestem ja
la, la, la.... / 2x    

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam
    Jezus-Bóg zniżył się, Jezus-Brat zbawił nas.
    Poprzez krzyż grzechy starł życie dał, radość wniósł
    Zmartwychwstał jako Pan On jedyną drogą nam.

Dzieckiem Bożym jestem ja
la, la, la.... / 2x    

3. Słońce mam w sercu swym bowiem Pan kocha mnie
    Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie
    któż mi dał tyle łask przyjaźń swą szczęścia moc
    Któż jak Bóg, któż jak Pan tak pokochał pięknie mnie.



16. FLAGA

W moim sercu mieszka Bóg,
a Jego flagą radość jest.
W moim sercu mieszka Bóg,
a Jego flagą radość jest,
a Jego flagą radość jest.

Podniosę flagę wysoko, wysoko.
Niech pozna, pozna cały świat.
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą.
Że nasz Pan mieszka w nas.

17. GDY NA MORZU WIELKA BURZA

Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.    /x2

On za rękę trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest.

18. GDY BOŻY DUCH WYPEŁNIA MNIE

1.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid śpiewać chcę.            /x2

Ref.  Jak Dawid, jak Dawid,
        jak Dawid śpiewać chcę.        /x2

2.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid klaskać chcę.             /x2

Ref.  Jak Dawid, jak Dawid,
        jak Dawid klaskać chcę.        /x2

3.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid wielbić chcę.             /x2

Ref.  Jak Dawid, jak Dawid,
        jak Dawid wielbić chcę.        /x2

4.Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid skakać chcę.             /x2

Ref.  Jak Dawid, jak Dawid,
        jak Dawid skakać chcę.        /x2

        Jak Dawid, jak Dawid,
        jak Dawid wielbić chcę.        /x2



19. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ

Gdy klęczę przed Tobą,
Modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym
I we mnie miłość wznieć.
    Ave Maria, gratia plena,
    Dominus tecum, benedicta tu.

Wszystko Tobie daję,
Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, matko moja,
Wznieś je przed Pana tron.
    Ave Maria, gratia plena,
    Dominus tecum, benedicta tu.

Gdy klęczę przed Tobą
Widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo
Niech spocznie w dłoniach twych.
    Ave Maria, gratia plena,
    Dominus tecum, benedicta tu

20. IDZIE JEZUS

1.Idzie Jezus,
spójrz jak kroczy On po wodzie,
podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus,
On jest panem tych spienionych fal.
Idzie Jezus,
On prowadzi mnie.

2.Idzie Jezus...    On kieruje mną.
3.Idzie Jezus...    On kocha mnie.
4.Idzie Jezus...    On umacnia mnie.
5.Idzie Jezus...    On uświęca mnie.
6.Idzie Jezus...    On zbawia mnie.

21. IDZIE MÓJ PAN

Idzie mój Pan,
Idzie mój Pan,
On teraz biegnie, by spotkać mnie.

Mija góry, łąki, lasy
by w Komunii stał się cud,
On chce chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.



22. IMIĘ PANA

Imię Pana chwalmy wciąż,
Imię Pana chwalmy wciąż,
Imię Pana chwalmy wciąż,
Najwyższy On.

Bo imię Pana mocną twierdzą,
Z radością biegniemy by chwalić Go.   

23. JAK ROZPOZNAĆ MAM CHRYSTUSA

Ref.   Jak rozpoznać mam Chrystusa
        gdzie Go szukać mam?
        Pomóż mi bym Go odnalazł
        i już nie był sam.

1.W kościele, w kościele mój Chrystus jest,
W kościele, w kościele, On czeka Cię.

Ref.   Jak rozpoznać mam Chrystusa
        gdzie Go szukać mam?
        Pomóż mi bym Go odnalazł
        i już nie był sam.

2.W modlitwie, w modlitwie mój Chrystus jest,
W modlitwie, w modlitwie, On czeka Cię.

Ref.   Jak rozpoznać mam Chrystusa
        gdzie Go szukać mam?
        Pomóż mi bym Go odnalazł
        i już nie był sam.

24. 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!

Ref.    Jak ten chleb, co złączył złote ziarna…



25. JESTEŚ KRÓLEM

1.Jesteś królem
Jesteś królem
Jesteś królem
Jesteś królem
Królem jest Bóg!

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go!

2.Jesteś drogą…

3.Jesteś życiem…

4.Jesteś prawdą…

26. JESTEŚ RADOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA

1. Jesteś radością mojego życia, 
Ooo Panie mój.
Jesteś radością mojego życia, 
Ooo Panie mój.

Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,  
Ty jesteś moim Panem,  
Na zawsze jesteś Panem mym.        (bis)

2. Jesteś pokojem mojego życia…

3. Jesteś miłością mojego życia…



27. JEZUS JEST TU

Jezus jest tu, 
Jezus jest tu,
Podnieśmy ręce wielbiąc Jego Imię
Jezus jest tu.

Kochajmy Go,
Kochajmy Go,
Podnieśmy ręce wielbiąc Jego Imię
Kochajmy Go.

Wielbimy Go,
Wielbimy Go,
Podnieśmy ręce wielbiąc Jego Imię
Wielbimy Go.

Śpiewajmy Mu,
Śpiewajmy Mu,
Podnieśmy ręce wielbiąc Jego Imię
Śpiewajmy Mu.

28. JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus – najwyższe imię, 
nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel – 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.

29. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ

1.  Jezus swoją Matkę pozostawił
Byś w swym życiu miał, do kogo iść
Ona swą opieką Cię otoczy
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
I pozostaw swoje troski Jej
Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka
Abyś wyznał to, co gnębi cię.

2.    Nikt tak serca twego nie zrozumie
Nikt tak kochać nie po trafi też
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
Jak Maryja-zresztą o tym wiesz.

Wybierz się, wybierz się razem z nami
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak
Jeśli będziesz szedł wytrwale to na Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

    Wielu ludzi tutaj przybywało
    By odszukać biegu życia treść
    A Maryja zawsze to sprawiała
    że krzyż Pana łatwiej było nieść.

    Wybierz się.........
    Do Jej stóp.........



30. KIEDYŚ O JEZU

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcia Swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię:
Do serca Twego 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 przyjmuję Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował:
Za to Cię kochać na wieki chcę.

31. KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło!
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze
do walki z grzechem swej duszy!
Wodzem na Jezus w Hostii ukryty
z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy na przód, naprzód radośnie,
podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
odważnie bo Jezus woła!



32. KRZYCZ ZE SZCZEŚCIA

Krzycz ze szczęścia
    Krzycz ze szczęścia
Krzycz ze szczęścia
    Krzycz ze szczęścia
Bo Pan ukochał nas.

Krzycz ze szczęścia
    Krzycz ze szczęścia
Krzycz ze szczęścia
    Krzycz ze szczęścia
Bo Pan ukochał nas.

Śpiewaj Panu...

Klaszczmy w dłonie...

33. MARANA THA

Marana tha przyjdź Jezu Panie,
w swej chwale do nas zejdź.
Marana tha usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki.

1.Jak rosy chłód, na spragniony grunt,
jak dobry chleb, na głodnego dłoń.

2.W kościele Twym, gdy dajesz się nam,
Przez Ciała, Krwi, tajemniczą moc.

3.Gdy miłość swą okażemy w krąg,
Przychodzisz już dziś na ziemię swą.



34. MATKA

1.Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref.     Matka, która wszystko rozumie,
        sercem ogarnia każdego z nas.
        Matka zobaczyć dobro w nas umie,
        ona jest z nami w każdy czas.

2.Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła co życie ozłoci,
trzeba Boga więc ludziom nieśmy go tak jak ona.

Ref.     Matka, która wszystko rozumie,
        sercem ogarnia każdego z nas.
        Matka zobaczyć dobro w nas umie,
        ona jest z nami w każdy czas.

35. MAŁY JAK PALEC

Choć jestem mały jak palec,
Choć jestem mały jak mrówka,
Ale proszę Cię Panie:
Wejdź do mego serduszka… na na na

Jesteś w moim serduszku,                

Wszechmogący Panie,                       

Wspieraj mego tatusia,                      

Pobłogosław też mamie……na na na 



36. NIE BOJĘ SIĘ

Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie        / x2

1. Dziękuje Ci tato za wszystko co robisz,
że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz.
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno,
przez cały dzień czuwasz nade mną!

2. Czasem się martwię, czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz, Ty mnie rozumiesz.
Śmieję się głośno, kiedy żartujesz,
bardzo Cię kocham i potrzebuję!

3. Nasz Ojciec mieszka w niebie,
Kocha mnie i Ciebie,
On nas kocha, 
kocha mnie i Ciebie!

Pasek jest w zimę, kabel jest w lato
mama nie bije tak mocno jak Tato!

37. O PANIE TYŚ MOIM PASTERZEM

1. O Panie Tyś moim Pasterzem
    tak dobrym, że nic mi nie braknie
    do źródeł wód żywych mnie wiedziesz
    prostymi ścieżkami prowadzisz.

Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego.

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
    niczego nie muszę się trwożyć,
    bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
    w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza
    na oczach mych wrogów to czyni,
    olejkiem mą głowę namaszcza,
    a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podąża
    w ślad za mną po dzień mój ostatni,
    aż dotrę o Panie do domu
    by z Tobą zamieszkać na zawsze.



38. OFIARUĘ TOBIE

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

Przed Twój Święty Ołtarz Pani mój,
Niosę wino, chleb,
Ty przemieniasz je w krew i ciało.
Chlebem życia karmisz cały czas,
za ten życia dar, dziękuję Ci.

39. OJCZE CHWAŁA TOBIE

1. Ojcze chwała Tobie,
    swe życie składam Tobie,
    kocham Ciebie.

2. Jezu chwała Tobie,
    swe życie składam Tobie,
    kocham Ciebie.

3. Duch chwała Tobie,
    swe życie składam Tobie,
    kocham Ciebie.

4. Trójco chwała Tobie,
    swe życie składam Tobie,
    kocham Ciebie.

40. OTO JEST CHLEB

Oto jest chleb,
który dał nam Pan.

Weselmy się
i radujmy się nim.

Oto jest wino,
które dał nam Pan.

Weselmy się
i radujmy się nim.

41. PAN JEST PASTERZEM MOIM

Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie,
na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie!



42. OTO MAŁY CHÓREK

1.Oto mały chórek, malutkich zwierzątek,
każdy po swojemu, zaśpiewa Jezusowi pieśń.

Mały piesek hau hau hau
Mały kotek miau miau miau
A kurczaczek pi pi pi 
A misio sobie śpi apsi…

2.Siądę na kolanach, Panu Jezusowi
Z moim misiem w ręku, zaśpiewam Jezusowi pieśń.

Mały piesek hau hau hau
Mały kotek miau miau miau
A kurczaczek pi pi pi 
A misio sobie śpi apsi…

3.Zobacz Panie Jezu, wszyscy Cię kochają
I śpiewają głośno razem z chórkiem zwierząt pieśń! 

Mały piesek hau hau hau
Mały kotek miau miau miau
A kurczaczek pi pi pi 
A misio sobie śpi apsi…

43. PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA

1. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi,
    pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży.

    O szczęście nie pojęte, Bóg sam odwiedza mnie.
    O Jezu wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był,
    Tyś królem waszego świata, a jam jest marny pył.

    O szczęście nie pojęte, Bóg sam odwiedza mnie.
    O Jezu wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.

3. Gdy wspomnę na me grzechy, ze żalu płyną łzy,
    bom serce Twoje zranił, o Jezu odpuść mi!

    O szczęście nie pojęte, Bóg sam odwiedza mnie.
    O Jezu wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.



44. PANIE PRZEBACZ NAM 

Panie przebacz nam
Ojcze zapomnij nam
    Zapomnij nam nasze winy
    Przywołaj kiedy zabłądzimy
    Ojcze zapomnij nam.

Panie przyjmij nas
Ojcze przygarnij nas
    I w swej Ojcowskiej miłości
    Ku naszej schyl się słabości
    Ojcze przygarnij nas.

45. PRAWO MIŁOŚCI

Kochany bracie, kochana siostro.
Nie wiem kim jesteś, nie wiem gdzie żyjesz,
Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko,
Chcę dać ci siebie.

Ref. Takie jest prawo miłości, które dał Pan,
Takie jest prawo miłości, jest kluczem do nieba bram,
Takie jest prawo miłości więc jego strzeżmy, 
I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.

Gdziekolwiek jesteś, skądkolwiek przyjdziesz,
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze,
Zawsze otwarte moje ramiona, przygarną ciebie. 

Ref. Takie jest prawo miłości...

46. PANIE DOBRY JAK CHLEB

    Panie dobry jak chleb
    Bądź uwielbiony od swojego Kościoła,
    Bo Tyś do końca nas umiłował
    Do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manna wędrowców przez ziemię
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty
Bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem
A Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś
Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Tyś za nas życie Swe na Krzyż oddał
A w znaku chleba z nim pozostałeś
I dla nas zawsze masz otwarte serce
Bo Ty do końca nas umiłowałeś



47. PEWNEGO DNIA NOE DO LASU WSZEDŁ

1. Pewnego dnia Noe do lasu wszedł,
    by zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta,
    bo rozgniewany Pan Bóg chciał zesłać na świat potop,
    lecz nie z winy zwierząt więc ocalił je.

Tu stają krokodyle orangutany,
dwa malutkie wężyki i królewski orzeł,
i kot, i mysz, i bardzo duży słoń,
dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców?
La, la, la…

2. Zwierzęta szybko do arki szły,
    bo wielka, czarna chmura była już na niebie,
    i kropla po kropli zaczęło padać,
    lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je.

3. Z ulewy tej na ziemi potop był,
    lecz w arce było dobrze ludziom i zwierzętom,
    i Noe już nie myślał o nosorożcach,
    to nie jego wina, że spóźniły się.

4. Z historii tej naukę sobie weź,
    nie spóźniaj się, gdy Pan Bóg łaski swoje daje,
    bo spotka cię los dwóch nosorożców,
    arka Bożej łaski odpłynie w dal.

48. PIOSENECZKA

1. Weź do ręki swą gitarę 
Wydaj z siebie dźwięków parę 
Proste chwyty, proste słowa 
Proste Bogu się podoba 
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa 

Ref.:  Hej, la la la, hej, la la la 
To dla Ciebie dobry Boże 
Pioseneczka ta!

2. Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa

3. Dałeś nam się cieszyć Boże
Z tobą smutno być nie może
Powiedz jak dziękować mamy
Tobie gramy i śpiewamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa



49. RADOŚĆ TCHNIJ

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.

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu, który królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

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.

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.

50. ŚMIAŁY BĄDŹ

Śmiały bądź    
Śmiały bądź
Mężny bądź
Mężny bądź
Bo mój bóg i Pan jest z Tobą

Więc nie boje się
Nie, nie, nie!
Nie zachwieję się
O nie!

Zawsze w wierze i w zwycięstwie chodzić chcę,
Zawsze w wierze i w zwycięstwie chodzić chcę.

Bo mój Bóg i Pan jest ze mną!



51. ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY

Ref.  Taki duży, taki mały może świętym być, 
        Taki gruby, taki chudy może świętym być,
        Taki ja, taki Ty może świętym być,
        Taki ja, taki Ty może świętym być.

1.Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego.        / x2

2.Kto się nawróci ten się nie smuci, 
każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona,
Każda święta chodzi uśmiechnięta.

3.Nic nie potrzebuję, zawsze się raduję,
Bo święta załoga kocha tylko Boga.        / x2

4.Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć,
Są między nami: w szkole i w pracy.        / x2

52. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi.
Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Chwała i cześć!

Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,

Z serca niech popłynie pieśń.

Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Niech płynie pieśń!



53. TY TYLKO MNIE POPROWADŹ

Gdy drogi pomyli los zły 
I oczy mgłą zasnuje,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

Ty tylko mnie poprowadź, 
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, 
Panie mój.

Poprowadź jak jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich
A kiedy już głos Twój usłyszę 
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

Ty tylko mnie poprowadź, 
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź, 
Panie mój.

54. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE

Uwielbiam imię Twoje Panie,
wywyższam Cię i daje Ci hołd
w przedsionku chwały Twej staje,
z radością śpiewam Ci pieśń.

O Panie Jezu chce wyznać, że
ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
dajesz nam siebie bym na wieki żył.



55.ULECZ ŚWIAT

Ulecz świat, ulecz świat 
póki masz niewiele lat
ulecz go sercem swym i duszą całą.
Ulecz świat z gorzkich łez 
na nim swój odciśnij ślad
chociaż wciąż jeszcze smutków jest nie mało.
 Jest na nim jeszcze 
płacz i zgiełki wojenne
serduszkiem swym – uleczysz to.

Dał nam Bóg, świata piękny cud
dla ciebie i dla mnie go stworzyć zechciał tu
zajrzyj w swoje serce, a odnajdziesz w nim takie miejsce,
gdzie Bóg radość śle i tobie, i mnie.

Ulecz świat, ulecz świat,
by nie gnębił brata, brat,
ulecz go siłą swą i swą młodością.
Ulecz świat nie niszcz go 
niech przyjaźni złączy znak,
wszystkich nas, którzy zwiemy się ludzkością.
 Choć jest wciąż jeszcze
 ból, nienawiść i troski
 serduszkiem swym – uleczysz to.

Dał nam Bóg...

I stanie się, że pomagać wszystkim ludziom chcesz
dasz im radość swą, miar smutku i goryczy łez

bo jeśli popróbujesz, znajdziesz w sercu miejsce to,
w którym miłość trwa, a które skruszy wnet – dolę złą!

Ulecz świat, ulecz świat,
by nie gnębił brata, brat,
ulecz go siłą swą i swą młodością.
Ulecz świat nie niszcz go 
niech przyjaźni złączy znak,
wszystkich nas, którzy zwiemy się ludzkością.
 Spójrz w swoje serce,
 a odnajdziesz w nim takie miejsce,
 gdzie Bóg radość śle
 gdzie nigdy nie jest źle!

Dał nam Bóg...

Zajrzyj w swoje serce, a odnajdziesz w nim takie miejsce,
gdzie Bóg radość śle i tobie, i mnie. 
    i tobie, i mnie...
    i tobie, i mnie...
    i tobie, i mnie...



56. W IMIĘ OJCA I SYNA

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
Tak można najprościej modlić się do Niego.

Do Boga co właśnie, uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.

Do Boga co właśnie, uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.

57. WIĄZANKA I

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią / x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały    / x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
    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.
Chcę przestąpić Jego prób 
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.
    Oto jest dzień        / x2
    Który dał nam Pan        / x2
    Weselmy się        / x2
    I radujmy się nim        / x2
    Oto jest dzień, który dał nam Pan
    Weselmy się i radujmy się nim
    Oto jest dzień        / x2
    Który dał nam Pan.
Boża radość jak rzeka        / x2
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka        / x2
Boża radość wypełnia duszę mą.
    a, a, a Alleluja, ho, ho, ho Hosanna
Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym.



58. WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
    i dla Ciebie tylko żyć!
    Chcę Cię Jezu kochać wiernie
    dzieckiem Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
    od najmłodszych moich lat.
    Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł
    pokusami swymi świat.

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! 

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
    w duszy czuję święty żar.
    To Ty dajesz dziecku swemu
    Twojej łaski Boży dar.

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!

59. ZŁOŻYŁEM W PANU

Złożyłem w Panu całą nadzieję,
złożyłem w Panu całą nadzieję,
a On pochylił się nade mną
i wysłuchał wołania mego.

Wydobył mnie z dołu zagłady
wydobył mnie z kałuży błota
me stopy postawił na skale
i umocnił moje kroki,
i umocnił moje kroki,
i umocnił moje kroki.

60. LAUDATO SI

Ref: Lauradato sii, o Mi Signore. /4x 

1. Niech Cię wysławia to co stworzyłeś,
słońce na niebie, księżyc wśród nocy,
gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,
żywioły wodne, ogień gorący. 

2. I siostra nasza, "matka"- ziemia,
ta co nas żywi i utrzymuje, 
słodkie owoce, kwiaty i zioła,
i szczyty górskie i morskie głębie. 

3. Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,
trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie, 
bo to jest sensem naszego życia,
niech ono całe będzie piosenką.



61. SERCEM KOCHAM JEZUSA

1. Jest jedno Imię drogie mi
Najdroższe w świecie tym
Muzyką słodkie to Imię brzmi
Wpisane w sercu mym

Ref.: Sercem kocham Jezusa /x2
Zawsze będę Go kochać
On pierwszy ukochał mnie

2. Miłości ciernie głosi mi
Miłości aż po krzyż
Osładza wszystkie moje dni
Do nieba wiedzie wzwyż

Ref.: Sercem kocham...

3. To Jezus mój Zbawiciel Pan
To o Nim śpiewać chcę
On nam zbawienie wszystkim dał
Miłuje także Cię

Ref.: Sercem kocham...

62. SPOTKAŁ MNIE DZIŚ MÓJ PAN 

Spotkał mnie dziś mój Pan 
I radość ogromną w sercu mam 
Alleluja!
Alleluja tej radości chcę 
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go / x2
Za to, że trzyma nas ręką swą.

63. CI CO ZAUFALI PANU 

Ci co zaufali Panu, 
Odzyskują siły, 
Otrzymują skrzydła jak orły, 
Biegną bez zmęczenia.



64. ZIEMIA 

Ziemia , którą mi dajesz           
nie jest fikcją ani bajką
Wolność, którą mam w Tobie 
jest prawdziwa
Wszystkie góry na drodze 
muszą muszą ustąpić
bo wiara góry przenosi
a ja wierze Tobie

Ref: Będę tańczył przed Twoim tronem   
     i oddam Tobie chwałę              
     i nic już nie zamknie mi ust      
     żaden mur i żadna ściana          
     największa nawet tama             
     już nie  nie zatrzyma mnie już    

Większy większy jest we mnie Ten,
który mnie umacnia
Żaden Goliat nie może 
z Nim równać się

65. MÓJ ZBAWICIEL 

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 /x 2
Hej, hej, hej, na, na, na, na/x2
hej, hej, hej, alleluja/x2

66. 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 

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

67. NIE MA INNEGO BOGA 

Nie ma innego Boga ( nie ma!)
Który by był jak Bóg nasz (spoko!)

Wielki jest Pan wspaniałe dzieła Jego /x2 
Wielki jest Bóg nasz Pan!



68. JESTEŚ ŻYCIEM MYM 

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
robię w Tobie Panie 
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (przeponą)
Jesteś drogą mą, więc każdy krok
stawiam w Tobie Panie
 Ty pozwalasz wciąż oddychać mi

Ref. Fale Twojej łaski Panie
Gdzie nie spojrzę tam
wciąż widzę Cię
Twa miłość mnie uwiodła
Jezu jakże to, możliwe jest?!
Nananana...

69. JEDEN JEST TYLKO PAN 

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć

On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary 
Którymi łączy nas

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć



70. JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ TWE OGRODY

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody

Już teraz we mnie Twe królestwo jest . 

71. NIE ZABRAKNIE MI NIGDY CHLEBA 

Nie zabraknie mi nigdy chleba        
Nie zabraknie mi nigdy wody           
Bo ty Jezu jesteś chlebem z nieba    
Jezu jesteś źródłem mym.  

72. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 

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…

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja

73. GÓRY 

Bo góry mogą ustąpić,
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.

Ale miłość moja,
Miłość moja 
Nigdy nie odstąpi od ciebie
Mówi Pan, mówi Pan. 

74. RADOŚCIĄ MOJĄ JEZUS 

Radością moją Jezus dobry mój Pan /x4

Dobrego Boga znam
On zawsze przy mnie jest
Dobrego Boga znam
Przy mnie jest, ze mną jest./ x2

Jego miłość ogromna, ogromna, ogromna,
Przy niej moja taka mała, taka mała, taka mała. /x4 

75. 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. 



76. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST 

Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja!
On kocha mnie, on kocha mnie Alleluja! /x2 

77. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI 

Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole
Wszystko co mamy, wszystko co mamy
Choć i tak, to od wieków jest Twoje.  

78. OTO IDĘ…

Oto idę (oto idę)
Idę Panie (idę Panie)
Usłyszałem głos Twój w ciemną noc (w ciemną noc)
Usłyszałem (usłyszałem) 
Twe wezwanie (Twe wezwanie) 
Pójdę wszędzie tylko daj mi moc.  

79. ŚWIĘTY PAN 

Święty, święty , święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król /x2 

Otwieram serce me 
Podnoszę ręce swe
Królu wejdź i rozgość się.

80. CHCĘ TYLKO BYŚ BYŁ 

Chcę tylko byś był - nic więcej
tylko byś był - nic więcej
by Twoje skrzydła otuliły mnie.

Wystarczy byś był - nic więcej
tylko byś był - nic więcej
by Twoje skrzydła otuliły mnie.



81. ANIOŁ STRÓŻ 

1. Murarz wielkie domy stawia
by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie
by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować
by nie brakło chleba
Anioł stróż pilnuje duszy
by poszła do nieba

Ref. Aniele, aniele - niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu
Aniele, aniele - wysłanniku Boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby
Pan czarodziej coś czaruje
ale tak na niby
Żołnierz nam pilnuje granic 
bo pilnować trzeba
Anioł stróż pilnuje duszy
by poszła do nieba

3. Nauczyciel uczy dzieci 
aby mądre były 
Chemik mydło produkuje
by się dzieci myły
Pan ogrodnik sieje trawę
aby sobie rosła
Anioł stróż pilnuje duszy
by do nieba poszła

82. CHRZEŚCIJANIN TAŃCZY

Chrześcijanin tańczy,
Tańczy, tańczy, tańczy / x2 

Głowa, głowa, tańczy jego głowa /x2 

Ręce…Nogi…..

83. NA JEZIORZE WIELKA BURZA

Na jeziorze wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest /x2 

On za rękę trzyma mnie 
łódka nie kołysze się.

Na jeziorze wielka burza 
Jezus ze mną w łodzi jest.

84. PANIE BOŻE DLA CIEBIE ŚPIEWAM 

Panie Boże dla Ciebie śpiewam 
i klaszczę w moje tłuste łapki.
Panie Boże dla Ciebie śpiewam 
i popatrz jaki jestem śliczny.
Chcę Ci dziękować, Boże drogi, 
za obie moje krzywe nogi
i za piegi, za buźkę pyzatą, 
i za to, że jesteś moim Tatą...



85. NIE CHCĘ SŁUŻYĆ…

Nie chcę służyć w piechocie,
Jeździć w kawalerii,
Strzelać w artylerii.
Nie chcę latać samolotem,
Jestem w Pana Armii!
Jestem w Pana Armii! /x 4 

86. PAN MNIE STRZEŻE 

Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem.

Czuwa nade mną Bóg /x3
Mój Bóg!  



CZĘŚCI STAŁE MSZY ŚWIĘTEJ 

Rachunek sumienia przed rozpoczęciem Mszy Św.

PANIE ZMIŁUJ SIĘ 

Panie zmiłuj się
Panie zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się

Chryste zmiłuj się
Chryste zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się

Panie zmiłuj się
Panie zmiłuj się nad nami.
Panie zmiłuj się

Przed przemienieniem chleba w ciało, wina w krew Pańską

1. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY 

Święty, święty, święty
Pan Bóg zastępów
Pełne są Niebiosa 
I ziemia chwały Twojej 

Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna)
Hosanna na wysokości /x2

Błogosławiony, który 
Idzie w Imię Pańskie 

Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna)
Hosanna na wysokości /x2

2. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY 

Święty (święty), święty, święty, święty
Święty (święty), święty, święty, święty

Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej
(Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej)

Hosanna (hosanna) na wysokości
Hosanna (hosanna) na wysokości
Hosanna (hosanna) na wysokości

Święty (święty), święty, święty, święty
Święty (święty), święty, święty, święty

Błogosławiony który idzie w Imię Pańskie
(Błogosławiony wjeżdżający na osiołku)

Hosanna (hosanna) na wysokości
Hosanna (hosanna) na wysokości
Hosanna (hosanna) na wysokości

Święty (święty), święty, święty, święty!!!



Przed Komunią Świętą 

BARANKU BOŻY 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami./ x2

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. 



              

 




