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PSALM 23: CHOĆBYM SZEDŁ CIEMNĄ DOLINĄ

BITWA NALEśY DO PANA

1. Pan Bóg jest moim Pasterzem, * nad wody spokojne mnie wiedzie. * Na łąkach zielonych mnie pasie, * niczego dziś mi nie
braknie. * Duszę moją pokrzepiasz, * Twa obietnica jest pewna.
* Bezpieczną mnie drogą prowadzisz. * Pocieszasz, gdy smutek
na twarzy.
Ref. Choćbym szedł ciemną doliną * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś
ze mną. * Choćbym szedł ciemną doliną, * zła się nie ulęknę, bo
Tyś ze mną jest.
2. Oliwą mą głowę namaszczasz, * kielich bez końca napełniasz. *
Twa dobroć i łaska na wieki juŜ * przy mnie są.

1. Gdy przed bitwą strach * wlał się w serce Judy, * oto rzekł mu
Pan: * «Nie bój się, bo Ja * sprawię, Ŝe zwycięstwa * wkrótce
juŜ poczujesz smak. * OdłóŜ miecz, gotuj pieśń: * niech wzniesie się, * bitwa moją jest» * — tak mówi Pan!
Ref. ||: Śpiewaj Panu chwał, * niech twa radość trwa, * dźwięk zwycięstwa * dosięgnie samych gwiazd! * Wznieś tryumfu pieśń, *
Jezus sprawił, Ŝe * wszystko nasze, * bo On zwycięzcą jest! :||
2. Kiedy staniesz przed * mocą złą, co sprawia * lęk i trwogi czas,
* ufaj Bogu, On * z tobą jest i nigdy * nie opuści Cię, to wiedz!
* Pośród burz w morzu trosk * śpiewaj tę pieśń: * Pan Zwycięzcą jest, * w Nim tryum mam!
3. ||: Bo nasz Pan dobry jest, * Jego łaska wciąŜ trwa aŜ na wieki, :||
* na wieki wieków.

PSALM 23: O PANIE, TYŚ MOIM PASTERZEM

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem, * tak dobrym, Ŝe nic mi nie braknie. * Do źródeł wód Ŝywych mię wiedziesz, * prostymi ścieŜkami prowadzisz.
Ref. ||: Pasterzem moim jest Pan * i nie brak mi niczego. :||
2. Choć idę przez ciemną dolinę, * niczego nie muszę się trwoŜyć,
* 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 podąŜą * w ślad za mną po dzień mój ostatni
* aŜ dotrę, o Panie, do domu, * by z Tobą zamieszkać na zawsze.
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CHCĘ WYWYśSZAĆ IMIĘ TWE

Chcę wywyŜszać Imię Twe, * chcę zaśpiewać Tobie chwałę. * Panie, dziś raduję się, * bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, * na krzyŜu zmarłeś, by
mój zapłacić dług, * z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty, *
chcę wywyŜszać Imię Twe.
CIESZĘ SIĘ, JEZUS ZBAWIŁ MNIE

1. ||: Cieszę się, Jezus zbawił mnie :||3x
Ref. Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie.
2. Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie…
3. Chcę powiedzieć wszystkim: Jezus zbawił mnie…
4. Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie…
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SPIS PIEŚNI I PIOSENEK

ZMARTWYCHWSTANIE
AGNUS DEI

||: Alleluja! Alleluja! * Zakrólował wszechmocny nasz Bóg! :||
Alleluja! Alleluja! * Święty! Święty! * Jesteś Panem, Wszechmocny! * ||: Baranek godzien jest! :|| * Jesteś święty! Święty! * Jesteś
Panem, Wszechmocny! * ||: Baranek godzien jest! :|| * Jesteś święty!
ALLELUJA, śYJE CHRYSTUS PAN

Alleluja! śyje Chrystus Pan! * Śmierć straciła swe zwycięstwo, *
grób juŜ pusty jest. * śyje Pan na wieki. * śyje Pan! śyje Pan! * On
jest Alfą i Omegą, * Początkiem, Końcem On! * Klątwa grzechu
zdjęta, * doskonałą wolność mam. * śyje Pan na wieki. * śyje Pan!
śyje Pan! * (Zak. śyje Chrystus Pan!)
BALLADA

1. Po Szabacie pierwszego dnia z rana, * biegła Maria z Magdali
do grobu, do Pana. * Właśnie słońce wschodziło i rzęsy złotymi,
* budziło ze snu to, co Ŝyje na ziemi. * Swym ciepłym tchnieniem suszyło trawę, * całowało litośnie oczy łzawe.
Ref. ||: To dzień, dzień, dzień zmartwychwstania, * to dzień, dzień,
dzień ukazania się. * Dzień, dzień, dzień zmartwychwstania, to
dzień. :||
2. I spiesząc z podróŜą nad rankiem tęsknotą * stanęła przed Ŝałobną grotą. * Zdziwiona spostrzegła, Ŝe właśnie tym razem * grób
nie jest zamknięty jak dotąd głazem. * Nie mało strwoŜona, z
pobladłymi usty * zagląda do wnętrza, grób cały pusty.
Ref. ||: To dzień… to dzień. :|| Wielki to dzień.
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CZCIJMY JEZUSA

PASTERZEM JEST

Ref. ||: Czcijmy Jezusa, czcijmy Go! :||4x
Powstał z martwych, * powstał z martwych, * i On Ŝyje * na
wieki juŜ. * Powstał z martwych, * powstał z martwych, * więc
razem się radujmy * świętując Zmartwychwstania ten dzień.
1. Biegnąc zaułkami, * wczesnym rankiem było to, * złamane
miała serce, * w jej oczach były gorzkie łzy. * Zwolniła, gdy doszła do grobu juŜ, * bo kamienia nie było tam, * stanęła zdumiona nie wiedząc, co robić, * usłyszała Anioła głos: Powstał...
2. Piotr i Jan spieszyli do grobu, * aby sprawdzić wieści te, * ich plany
zostały zburzone, * do stracenia nie mieli nic. * Jan przybiegł wcześniej, gdyŜ młodszy był * tuŜ za nim zjawił się Piotr. * Lecz całun
zwinięty zobaczyli * w miejscu, gdzie Jezus miał być. Powstał...
Czcijmy Jezusa...

1. Pasterzem jest mój dobry Pan, * prowadzi mnie na pastwiska
swe. * Orzeźwia On ciągle duszę mą. * Zła nie zlęknę się, bo Jego moc we mnie jest.
2. Śpiewajmy Mu, bo okazał moc, * wielbijmy Go cały dzień i noc.
* KaŜdego dnia Jego miłość trwa. * Tej miłości Ŝar niech zawsze
juŜ będzie w nas!

GŁOSIMY CHRYSTUSA

1. ||: Głosimy Chrystusa Narodzonego! :||
2. ||: Głosimy Chrystusa UkrzyŜowanego! :||
3. ||: Głosimy Chrystusa Miłosiernego! :||
4. ||: Głosimy Chrystusa Zmartwychwstałego! :||
Ref. ||: Alleluja! :||4x
GODZIEN, O GODZIEN JEST BÓG

1. Godzien, o godzien jest Bóg * siedzący na tronie, * Baranek
wśród chwał * przyjąć wdzięczność, siłę i moc * błogosławieństwo i cześć!
Ref. ||: On Panem jest od wieków na wieki! :||3x Amen.
2. Będziemy niezmiennie wciąŜ trwać * w miłości i prawdzie, *
oddając Mu hołd, * miłość, wdzięczność, siłę i moc * błogosławieństwo i cześć!
GODZIEN, O GODZIEN JEST NASZ PAN

1. ||: Godzien, o godzien jest nasz Pan, * godzien, aby przyjąć cześć
i uwielbienia pieśń! :||
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PIOSENKA O DOBRYM PASTERZU

1. Po zielonych pastwiskach owieczki chodziły. * Dobry pasterz
pilnuje, aby nie zbłądziły. * Hej, Pasterzu, hej, owce Cię słuchają. * GdzieŜby tyle miały co u Ciebie mają.
Ref. ||: Hej, Pasterzu, hej, paś owieczki swe. * Ty najlepiej wiesz, co
dla nas dobre jest. :||
2. Po zielonych pastwiskach owieczki hasały. * Dobry Pasterz
pilnuje, aby się nie bały. * Hej, Pasterzu, hej, owce Cię słuchają.
* KogóŜ mają słuchać skoro Ciebie mają.
PODNIEŚ MNIE, JEZU

Unisono: ||: Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. :|| * Zanurz
mnie w wodzie Jego Miłosierdzia. * Amen. Amen.
1. Pan jest moim Pasterzem, * niczego mi nie braknie. * Pozwala
mi leŜeć * na zielonych pastwiskach.
2. Prowadzi mnie nad wody, * gdzie odpocząć mogę. * Orzeźwia
moją duszę.
3. Wiedzie mnie po ścieŜkach właściwych * przez wzgląd na Swoją chwałę. * ChociaŜ bym przechodził przez ciemną dolinę * zła
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
4. Kij Twój i laska pasterska * są moją pociechą. * Stół dla mnie
zastawiasz * na oczach moich wrogów.
5. Namaszczam mi głowę olejkiem. * A kielich mój pełny po brzegi.
6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * przez wszystkie dni Ŝycia.
* I zamieszkam w domu Pana * ||: po najdłuŜsze czasy. :||
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DOBRY PASTERZ
GDYBYM PRZECHODZIŁ PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę * zła nie ulęknę się. * W
kaŜdą noc i dzień Pan prowadzi mnie, * wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chce, * Drogę Swą wskazuje mi, * Drogę Swą wskazuje mi.
* Pan jest Pasterzem mym! * Pan jest Pasterzem mym!
O TAK, TAK, TAK

O tak, tak, tak, Panie, mówię tak Twemu Słowu. * O tak, tak, tak,
Panie, mówię tak Twojej woli. * O tak, tak, tak, Panie, mówię tak
Twym natchnieniom. * O tak, tak, tak, Panie, mówię tak Twemu
prawu.
Jesteś mym Pasterzem, * uczysz mnie, jak tutaj Ŝyć. * Twoje napomnienia * chronią mnie, strzegą mnie, dają Ŝycie mi.
||: O, alleluja, alleluja! :||
PAN JEST PASTERZEM MOIM (I)

Pan jest Pasterzem moim, * niczego mi nie braknie. * ||: Na niwach
zielonych pasie mnie, * nad wody spokojne prowadzi mnie. :||

Ref. Śpiewajmy «Alleluja» przed Baranka tronem, * wielbijmy Go i
czcijmy, * śpiewajmy chwały psalm. * Alleluja! Chwała Barankowi. * On w walce jest zwycięzcą. * Bóg z nami, Król i Pan.
2. Panie mój, Tyś droŜszy nad srebro, * ponad złoto cenniejszy
skarb. * Czym przed Tobą jest piękno diamentów? * CzyŜ moŜe
Ci coś dorównać, Panie mój?
HEJ JEZU

1. Hej, Jezu, Królem Tyś!... * Me Ŝycie Twoim jest!... * Będę sławił cały dzień... * doskonałe drogi Twe!...
2. Hej, Jezu, Panem Tyś!... * Chcę słuchać Twoich słów!... * Twe
Królestwo ujrzeć chcę!... * Wola Twa niech spełni się!...
3. Chwała Barankowi cześć!... * Weź mnie do ziemi swej!... *
ZwycięŜymy w Imię Twe!... * Ogłosimy rządy Twe...
4. Hej o hej, o Lwie Judy... * Jak potęŜny jesteś Ty!... * Hej o hej,
o Lwie Judy!... * Jak wspaniały jesteś Ty!...
5. Chwała Barankowi cześć!... * Bierz mnie do ziemi swej!... *
ZwycięŜamy w Imię Twe!... * Ogłaszamy rządy Twe...
6. Hej o hej, o Lwie Judy... * Jak potęŜny jesteś Ty!... * Hej o hej, o
Lwie Judy!... * Jak wspaniały jesteś Ty!... * Zmartwychwstały jesteś Ty!... * Miłosierny jesteś Ty!... * Zawsze z nami jesteś Ty!...
IDZIEMY W RYTM PIEŚNI MIŁOŚCI

PAN JEST PASTERZEM MOIM (II)

Pan jest Pasterzem moim, * niczego mi nie braknie, * na zielonych
niwach pasie mnie. * Nad spokojne wody mnie prowadzi * i duszę
mą pokrzepia * i wiedzie mnie ścieŜkami sprawiedliwości Swojej. *
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, * zła się nie ulęknę, boś Ty ze
mną jest. * Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

Idziemy w rytm pieśni miłości * śpiewając na cześć Króla Chwał. *
Ma Moc, aby piekło otworzyć, * uwolnić od grzechu i zła. * Niesiemy więc flagę zbawienia, * a Jezus, nasz Mistrz i nasz Pan. * To
armia czcicieli stoi z nim wraz * w ogniu ochrzczona, * niosąca tej
chwały blask.
||: Wznosimy krzyk, * zwycięski krzyk, * gdyŜ Baranka Krwią zwycięŜyliśmy i słowem naszych ust, * a walka trwa * dla Pana chwał, *
swe Ŝycie składamy, by triumf Chrystusa w tym świecie mógł
brzmieć. :|| * Swe Ŝycie składamy, by triumf Chrystusa w tym świecie mógł brzmieć.
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PSALM 103: MIŁOSIERNY PAN I ŁASKAWY

JERUZALEM, STĄD WIEDZIE DROGA

Ref. Miłosierny Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
1. Błogosław duszo moja Pana * i wszystko, co jest we mnie święte
Imię Jego. * Błogosław duszo moja Pana * i nie zapominaj o
wszystkich Jego dobrodziejstwach.
2. On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby. * On twoje Ŝycie ratuje od zguby, * obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
3. On twoje Ŝycie dobrem nasyca, * jak pióra orła odradza się twoja młodość. * Dzieła Pana są sprawiedliwe, * wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
4. Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo
cierpliwy. * Nie zapamiętuje się w sporze, * nie płonie gniewem
na wieki.
5. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, * ani według
win naszych nam nie odpłaca. * Bo jak wysoko niebo wznosi się
nad ziemią, * tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
6. Jak odległy jest wschód od zachodu, * tak daleko odsuwa od nas
nasze winy. * Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Ref.1. Jeruzalem, stąd wiedzie droga, którą idę do Emaus * Jeruzalem, ta droga pełna jest rozwaŜań i słów.
1. Co powiesz Chrystusowi, gdy Go spotkasz na drodze do Emaus?
* Powiem, Ŝe zbłądziłem i Ŝe nie mogę zrozumieć.
Ref.2. Chrystusa Pana, Chrystusa Pana nie poznałem. * On Ŝycie
oddał, by zbawić cały świat.
2. On dla Ciebie na krzyŜu umarł, by drogę Ci wskazać. * On dla
Ciebie zmartwychwstał, byś uwierzył i dał świadectwo prawdzie.
3. Czy poznajesz tę dłoń, która łamie kawałek chleba? * Tak poznaję to On, Chrystus Pan, który wybawił nas.

W TOBIE JEST ŚWIATŁO

W Tobie jest światło, kaŜdy mrok rozjaśni. * W Tobie jest Ŝycie,
ono śmierć zwycięŜa. * Ufam Tobie, Miłosierny Jezu, wybaw nas!

JEST WSZECHMOCNY

1. Jest wszechmocny, nie zawiedzie Cię. * On jest jedyny Bóg. *
Większy niŜ myślisz, większy niŜ to co masz. * Uczynił wiele dzieł.
Ref. Zmartwychwstał! Pokonał śmierć! * WywyŜszaj Go, On jest
wszechmocny! * W Imieniu tym zwycięŜymy! * Jezu mój, jesteś
wszechmocny!
2. Jest tu z nami, wskaŜe drogę nam, * ||: nie opuści nas! :|| * Jest tu
dla nas, ma otwartą dłoń, * ||: nie zawiedzie nas! :||
JEZUS, WYCHWALAJMY GO

1. ||: Jezus, Jezus! Wychwalajmy Go, * wywyŜszajmy Jego Święte
Imię. Amen. :||
Ref. ||: Alleluja. :||4x
2. ||: Jezus, Jezus! On przychodzi tu, * On Zwycięzcą jest. Amen. :||
3. ||: Jezus, Jezus! Radujmy się! * Pan ma wielką moc. Amen. :||
JEZUS ZWYCIĘśYŁ

Jezus zwycięŜył! To wykonało się! * Szatan pokonany, Jezus złamał
śmierci moc! * Jezus jest Panem! O, alleluja! * Po wieczne czasy
Królem królów jest.
||: Jezus jest Panem! :||4x * Tylko Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! * On jest Panem ziemi tej!
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J 20,29B

ZAUFAJ

1. Przechodzisz mimo drzwi zamkniętych * i czekasz na mój
pierwszy gest. * Ofiarę dałeś za mój grzech, * aby zbawić mnie.
2. Nie widzę Ciebie, więc nie wierzę, * Ŝe Zmartwychwstały Pan to TY.
* Podobnie Tomasz, Twój apostoł, * uwierzył, gdy zobaczył Cię.
Ref. ||: Bo ci, którzy nie widzieli, * a uwierzyli są błogosławieni. :||
3. Tak, więc ja proszę daj, * daj mi wiarę, abym mógł stać się
wiernym, * bym wykrzyczeć mógł z radością: * «Pan mój i Bóg
mój to TY!»

1. Jak się nie bać, powiedz jak, * kiedy w strachu Ŝyje świat? *
Zaufaj Panu juŜ dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi, * kiedy juŜ nie wierzę w nic? * Zaufaj Panu juŜ dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak, * kiedy rani mnie mój brat? *
Zaufaj Panu juŜ dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi, * kiedy świat jest taki zły? * Zaufaj Panu juŜ dziś.
Ref. ||: Zaufaj Panu juŜ dziś! :||4x
2. Jak mam walczyć, powiedz jak, * kiedy silnej woli brak? * Zaufaj Panu juŜ dziś.
Jak pokonać własny grzech, * kiedy pokus tyle jest? * Zaufaj
Panu juŜ dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi, * kiedy płyną gorzkie łzy? * Zaufaj
Panu juŜ dziś.
Jak do ładu z sobą dojść, * kiedy siebie mam juŜ dość? * Zaufaj
Panu juŜ dziś.
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi, * kiedy nie wiem, dokąd iść? *
Zaufaj Panu juŜ dziś.
Jak nadzieję w sercu mieć, * kiedy wszystko wali się? * Zaufaj
Panu juŜ dziś.

JA WIERZĘ, śE TO JEZUS

1. Ja wierzę, Ŝe to Jezus! * Wierzę, Ŝe On Synem Boga jest! * On
zmarł i powstał, aby Ŝyć * i za cenę śmierci Ŝycie dać! * Wierzę,
Ŝe jest tu teraz, [On tu teraz jest,] * stoi pośród nas! * Ma moc
nas teraz uzdrowić, [uzdrowienia moc,] * ma przebaczenia dar.
2. Ja wierzę Tobie, Panie! * Wierzę, Ŝeś Ty Synem Boga jest! *
Zmarłeś i powstałeś, aby Ŝyć * i za cenę śmierci Ŝycie dać! * Wierzę, Ŝe tutaj jesteś, [Ty jesteś tu,] * stoisz pośród nas! * Masz moc
nas teraz uzdrawiać, [uzdrowienia moc,] * masz przebaczenia dar!
JAK WIELKI JEST BÓG

1. To On nasz Pan i Król * odziany w majestat Swój! * Ziemio
raduj się, ziemio raduj się! * Okrywa światłość Go. * Ucieka
ciemność i zło, * i drŜy na Jego głos, drŜy na Jego głos.
Ref. Jak wielki jest Bóg! [Wysławiaj Go!] * Jak wielki jest Bóg!
[Świat ujrzy to!] * Jak wielki, jak wielki jest Bóg!
albo ref. Jak wielki jest Bóg! [Śpiewaj ze mną!] * Wielki jest Bóg!
[Niech wszyscy wiedzą!] * Wielki, jak wielki jest Bóg!
2. On czas w Swej dłoni ma, * od wieków na wieki trwa. *
||: Początkiem i Końcem On :|| * Jedyny w Trójcy Bóg: * Ojciec,
Syn i Duch * ||: Barankiem jest i Lwem! :||
Ref.II. Na wieki godzien jest * przyjąć chwałę, moc i cześć! * Ogłaszać chcę * jak wielki jest Bóg!
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JEZU CHRYSTE, TYŚ śYCIEM MYM

MIŁOSIERDZIE BOśE

Ref. Jezu Chryste, Tyś śyciem mym, * alleluja, alleluja! * Jezu,
Chryste, Tyś śyciem mym, * Tyś śyciem mym, alleluja!
1. Tyś jest Drogą, Prawdą i śyciem, * Światłością i Zbawieniem. *
Wspólnie podąŜamy do Ciebie, * by w Tobie Ŝyć na zawsze.
2. Wędrujemy pełni radości, * głosimy Ewangelię * chrześcijańską
świadcząc miłością * my, BoŜe dzieci w świecie.
3. Jezu Chryste, Ty nas jednoczysz * w miłości tajemnicy. * Więc
śpiewamy z wielką radością, * by oddać Tobie chwałę.
4. BoŜa Miłość świadectwem jest, * byśmy roznieśli światło Twe.
* Usłysz, BoŜe, błagalny głos, * obdarz świat Twym pokojem.
5. Wodą Ŝywą jesteś nam. * Do źródła dziś zapraszasz nas. * Serca
pełne miłości Twej * wielbić Cię nie przestaną.

O Piękności niestworzona, kto Ciebie raz poznał, ten nic innego
pokochać nie moŜe.* Czuję, Ŝe tonę w Nim, jako jedno ziarenko
piasku w bezdennym oceanie. * Czuję, Ŝe nie ma ani jednej kropli
krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. *
||: Miłosierdzie BoŜe. :||3x

JEZUS… POKONAŁ

||: ||: Jezus :||5x :|| * ||: Pokonał śmierć, pokonał mój grzech. * Zmartwychwstał Pan, On Królem jest! :||
LEW JUDY

1. Lwie Judy, któryś objął tron, * niech kaŜdy pozna Imię Twe. *
Ty jesteś królów Król! Pokoju KsiąŜę, przyjdź! * Twe Królestwo niech na wieki trwa! * ||: Niech Ŝyje Król! :||4x
2. Lwie Judy dziś na ziemię zstąp, * za Ŝycie Twe dziękuję Ci, * za
Ŝywe Słowo Twe, za Twojej śmierci krzyŜ, * Zmartwychwstania
dar, zwycięstwo Twe. * ||: Alleluja! :||
3. Lwie Judy dziś ponownie przyjdź, * obejmij tron w Jeruzalem, *
Tyś Panem panów jest! Uwolnij ziemię swą. * Niech nadejdzie
juŜ Królestwo Twe! * ||: Marana Tha! :||
4. Lwie Judy, któryś objął tron…
MÓJ PAN śYJE

||: Mój Pan Ŝyje, * niech będzie wywyŜszony i błogosławiony Bóg
zbawienia mego. :||
Będę śpiewał Ci, wielbił Imię Twe * wśród narodów i głosił chwałę Twoją.
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NIE LĘKAJCIE SIĘ

Ref. ||: Nie lękajcie się! Ja jestem z wami. :|| [z wami] * Nie lękajcie się!
Bóg jest Miłością! * Nie lękajcie się! Trwajcie mocni w wierze.
1. Ty jesteś Skałą Zbawienia, * jedyną naszą ostoją. * Przychodzimy
do Ciebie po Światło, * ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.
2. PomóŜ nam wytrwać przy Tobie, * być wiernym w wierze, przez
Ŝycia czas. * Tylko w Tobie cała nasza nadzieja, * Miłosierdziem Swoim uzdrawiaj nas.
3. PrzekaŜcie światu Mój Ogień * pokoju i miłosierdzia. * Nieście
wszystkim orędzie nadziei, * Moje światło niech świeci wśród was.
TYLKO W TWOIM MIŁOSIERDZIU

Ref. ||: Tylko w Twoim Miłosierdziu, * Panie mój, nadzieja ma! :||
1. Chcę Cię wywyŜszać, BoŜe mój i Królu, * i błogosławić Imię
Twe na zawsze i na wieki. * KaŜdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje Imię.
2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego
niezgłębiona. * Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła * i zwiastuje Twe potęŜne czyny.
3. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu * i rozpowiadają
Twoje cuda. * Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych * i
głoszą wielkość Twoją.
4. Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci, * i cieszą się Twą
sprawiedliwością. * Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do
gniewu i bardzo łaskawy. * Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego
miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
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JEZU UFAM TOBIE

MÓJ ZBAWICIEL

Jezu, ufam Tobie, * Jezu, kocham Ciebie. * Jezu, prowadź mnie. *
Jezu, przygarnij mnie.
JEZU UFAM TOBIE (III)

Mój Zbawiciel — On bardzo kocha mnie. * Ja nie wiem, czemu
miłością darzy mnie. * On mi nowe Ŝycie dzisiaj ofiarować chce. *
||: Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. :||
||: Hej, hej, hej, na na na na, * hej, hej, hej, alleluja! :||4x

Ref. ||: Jezu, ufam Tobie, Jezu! :||
1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. * On jeden ma słowa Ŝycia. *
Uwierzcie Jego miłości, * co wyszła na spotkanie i prowadzi nas.
2. Don't let your fear to hold you back * The future lies with in
your hands * You are the child of peace and hope * Do not fear
to make your way into the world
Ref. ||: Jesus I trust in you, Jesus [Jezu, ufam Tobie]! :||4x
3. Podnieście głowy wysoko, * zobaczcie cel waszej drogi. * Nie
bójcie się patrzeć w wieczność. * Tam czeka na was Ojciec, który jest Miłością.
Ref. Jezu, ufam Tobie, Jezu [Podnieście głowy]! * Jezu, ufam Tobie, Jezu [Nie lękajcie się]! * Jezu, ufam Tobie, Jezu [On pierwszy nas umiłował]! * Jezu, ufam Tobie, Jezu [Jesus i trust in
you]!
Coda. Jesus I trust in you, Jesus

Ref. Prawdziwie nie ma Go tu! * Wstał jak powiedział! * Alleluja!
* Przez KrzyŜ i Grób do Ŝycia gnał, * by nam je dać!
1. Uznajcie, bracia, przeto, Ŝe On Pan, * On jedyny Bóg. * W Nim
miłość przenajświętsza, * ta co z trzech największa, nic w niej
lęku. * CóŜ?! * Bez lęku więc wyznajmy wraz:
2. Czemu szukacie wśród umarłych Go? * CzyŜ nie mówił wam, *
Ŝe musi być wydany * i ukrzyŜowany Syn Człowieczy, * by *
trzeciego dnia do Ŝycia wstać.
3. Krew Jego z grzechów nas oczyszcza wciąŜ. * KtóŜ potępi nas?
[KtóŜ potępi nas?] * W ogromie Swej litości * przywiódł ku
sprawiedliwości Jezus * tych, * co wierzą, Ŝe On za nich zmarł.
4. Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan * z wiary daje Wam. * W
Chrystusie wam wybaczył, * zbawić przez Niego raczył Ojciec *
Bóg, * więc wśród narodów mówcie tak:

NIE MA GO TU

ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI

ON MOśE WYBAWIĆ MNIE

Łaską jesteśmy zbawieni, * z łaski moŜemy tu stać, * łaską usprawiedliwieni * i przez Baranka Krew. * Wzywasz nas, Panie, do
Siebie * przed Twój w niebie tron. * My łaską obdarowani * Tobie
składamy hołd, * Tobie składamy hołd.

1. OkaŜ nam zmiłowanie, * miłość niesłabnącą. * Niech łaski spłynie moc. * Ześlij przebaczenie, * dobroci Twojej dzieło. * Nadzieją natchnij nas.
Ref. Zbawca, On porusza góry, * On moŜe wybawić mnie, * moŜe
wybawić mnie. * Na zawsze, Sprawca Odkupienia, * zmartwychwstał, pokonał śmierć, * Jezus pokonał śmierć.
2. Przygarnij mnie do serca, * utul moje Ŝale, * namaść Duchem
Swym. * Oddaję Ci swe Ŝycie, * prowadź mnie Swoją drogą, *
bądź przy mnie blisko.
3. ||: Ześlij jasność, niechaj ujrzy świat * tę chwałę, * co roztacza
zmartwychwstały Pan, * Jezu. :||

ŁZA MIŁOSIERDZIA

Łza Miłosierdzia Twego, Panie, spada w moje serce, * łagodzi ból,
oczyszcza ranę i koi błogosławieństwem. * ||: Zranione Serce Boga
pełne zrozumienia, * zanurz nas w łaski zdroju Twego Miłosierdzia. :||
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OTO JEST DZIEŃ (PASCHALNE)

MIŁOSIERDZIE
BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA (II)

Ref. ||: Błogosław duszo moja Pana, * wszystko co we mnie, Jego
Najświętsze imię! * Błogosław duszo moja Pana, * Jego dobroci
nigdy nie zapominaj! :||
1. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy, * leczy wszystkie Twoje
choroby! * Okazuje Swoje miłosierdzie, * On ratuje Ciebie od zguby! * On napełnia Twoje Ŝycie dobrem * aŜ odnowi się Twoja młodość jak u orła! * Nie odpłaca według grzechów, * nie chce wiecznie gniewać się. * On pamięta Ŝeśmy prochem. * On najlepiej wie!
2. 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!
3. ||: Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! * Błogosławcie Pana,
wszyscy jego ludzie! * Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła! * Błogosławcie Go! :||4x
BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd * przyjdzie mi pomoc; *
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On * Miłosiernym jest!
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, * by w Swe ramiona wziąć, *
rany uleczyć Krwią Swoich ran, * nowe Ŝycie tchnąć!
Ref. ||: Błogosławieni miłosierni, * albowiem oni miłosierdzia dostąpią! :||
2. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, * któŜ ostać by się mógł? *
Lecz On przebacza, przeto i my * czyńmy jak nasz Bóg!
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, * Syn z grobu Ŝywy wstał;
* „Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. * Niech to widzi świat!
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Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! * Weselmy się i radujmy się
nim! * Alleluja, alleluja!
1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, * Ty, który siedzisz na tronie z szafirów, * istot tajemnych otoczony chórem, *
BoŜe chwały wielkiej.
2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni, * czynisz z obłoków
posłuszne rydwany, * jako Swych posłów, Ty kierujesz wichry,
* BoŜe Stworzycielu.
3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym, * Ojcze narodu dawnego Przymierza, * Lud prowadziłeś przez czerwone wody, * BoŜe Ocalenia.
4. Panie kapłanów, królów i proroków, * złota świątynia przybytkiem Twym była, * Tyś jednak wybrał dom Swój w naszych
sercach, * BoŜe Miłosierdzia.
5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą, * dałeś nam Syna, co
stał się człowiekiem. * W Nim okazałeś głębię Swej miłości, *
BoŜe Odkupienia.
6. Przyjął On Mękę, Śmierć i pogrzebanie, * Krwi Swej purpurą
przywrócił nam Ŝycie, * dnia zaś trzeciego powstał z mroków
grobu, * BoŜe Zmartwychwstania.
7. Tobie, NajwyŜszy, pełen majestatu, * razem z Twym Synem i
Duchem płomiennym * sława niech będzie, cześć i dziękczynienie, * BoŜe zawsze wierny.
OTO ON śYJE

Oto On, Ŝyje! * Chrystus Pan zmartwychwstał! * Śmierci więzy
zerwał On! * Tak, On powstał! Z martwych powstał On.

11

O DNIU RADOSNY

Ref. O, dniu radosny, pełen chwał, * dziś Jezus Chrystus z grobu
wstał; * nam Zmartwychwstania przykład dał. * Alleluja!
1. Oto radosne święto Paschy, * dziś głoszą je wszystkie usta: *
męŜczyźni i kobiety, * dziewczęta i chłopcy. * Pieśń za pieśnią
płynie i sławi Pana światłości: * Chwała Mu, Ŝe niemi zaśpiewali: * Alleluja!
2. W ten czas niech zabrzmi trąba, * zbudźcie się i głoście chwałę
Pana! * Szalony, kto śmierć uwaŜa za sen * mający trwać
wiecznie. * Niech będzie Bóg uwielbiony! * On Ŝycie przywraca
umarłym. * Alleluja!
3. Niech Cię, Panie, chwalą wszyscy * za to, Ŝeś wyprowadził
Adama z otchłani. * O Uczto Łaski, Radości Wszechświata, *
Ty otworzyłaś wrota Ŝycia! * Chwała Ci, gdy uniŜasz, chwała
gdy wskrzeszasz. * Niech moja cytra gra w dniu Zmartwychwstania. * Alleluja!

3. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, * swe troski w Panu złóŜ * i
ufaj, bo zmartwychwstał i wciąŜ * Ŝyje Pan, Twój Bóg!
BOGATY MIŁOSIERDZIEM

1. O Miłości niepojęta * rozlewasz Miłosierdzia zdrój, * zmywasz
grzechy, gładzisz winy * duszy, którą nęka ból. * W Tobie nadziei świeci blask. * Co dzień wylewasz morze łask. * Ty przebaczenie dajesz mi, * bym wiecznie Ŝył.
Ref. On Ŝyje! * Niech wszyscy wiedzą, Ŝe * Jezus kocha mnie. *
Kiedy dobrze, kiedy źle, * On zawsze przy mnie jest. * [On Ŝyje]
Niech wszyscy wiedzą, Ŝe * Jezus kocha mnie. * Kiedy dobrze,
kiedy źle, * Jezu, ufam Tobie!
2. O Miłości nieskończona * objawiasz Miłosierdzia moc. * Bierzesz smutek, dajesz radość * duszy, którą dręczy zło. * Z tęsknotą patrzę w niebo tak, * skąd pada deszcz Twych wielkich
łask, * gdzie jest Twój Miłosierdzia tron * i dobroć Twa.

OTO DZIEŃ, W KTÓRYM PAN NASZ ZMARTWYCHWSTAŁ

JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ CI

Ref. Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał, * alleluja,
alleluja! * Dzień radości pełen i wesela, * alleluja, alleluja!
1. Panie zmartwychwstały, * jesteś zwycięzcą śmierci * i śyciem
wiecznym * tryskającym z Serca Boga.
2. Tyś prawdziwym Ŝyciem, * z Tobą mamy zmartwychwstać, *
odpuść nam winy, * zniszcz pieczęcie naszych grobów.
3. Panie zmartwychwstały, * otwórz nam bramy nieba. * Tę Nową
Ziemię, * w której Twój panuje pokój.

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.
JESTEŚ DOBRY

1. Zawsze wierny byłeś mi, * kiedy zawodziłem ja, * niepojęty w
miłości Swej. * Dobrze jest z Tobą być. * Darowałeś Ŝycie mi, *
zabrałeś winę mą i grzech. * Nikt nie kocha tak jak Ty. * Dałeś
Ŝycie Swe.
Ref. Bo jesteś dobry, * dla mnie zawsze Twoja łaska * wiecznie trwa.
* Bo jesteś dobry * dla mnie zawsze Twoja łaska * na wieki trwa.
2. Ponad wszystko jesteś Ty, * jednak sługą stałeś się. * Słyszysz
kaŜdy płacz i krzyk. * Miłosierny mój Pan! * Przed świętością
Twoją drŜę. * Spraw, bym czyste serce miał. * Wobec świata
chcę kochać Cię, * dawać miłość Twą.
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OTO SĄ BARANKI MŁODE

ZMARTWYCHWSTAŁY PAN

Ref. Oto są baranki młode. * Oto ci, co zawołali: Alleluja! * Dopiero
przyszli do zdroju, * światłością się napełnili. * Alleluja, alleluja!
1. Na Baranka Pańskich godach * w szat świątecznej czystej bieli,
* po krwawego morza wodach * nieśmy Panu pieśń weseli.
2. W Swej miłości wiekuistej * On nas Swoją Krwią częstuje. *
Nam teŜ Ciało Swe przeczyste * Chrystus-Kapłan ofiaruje.
3. Na drzwi świętą Krwią skropione * Anioł-mściciel z lękiem
wziera, * pędzi morze rozdzielone, * wrogów w nurtach swych
poŜera.
4. JuŜ nam Paschą Tyś jest, Chryste, * wielkanocną teŜ ofiarą, *
Tyś przaśniki nasze czyste * dla dusz prostych z szczerą wiarą.
5. O, Ofiaro Niebios święta, * Ty moc piekła pokonywasz, * zrywasz cięŜkie śmierci pęta, * wieniec Ŝycia nam zdobywasz.
6. Chrystus piekło pogromiwszy * Swój zwycięski znak roztacza. *
Niebo ludziom otworzywszy * króla mroków w więzy wtłacza.
7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, * wielkanocną był radością. *
StrzeŜ od grzechu, śmierci srogiej, * odrodzonych Twą miłością.
8. Chwała Ojcu i Synowi, * który z martwych Ŝywy wstaje, * i
Świętemu teŜ Duchowi * niech na wieki nie ustaje.

Ref. Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś. * Wszechmogący
Wódz okazał swoją moc! * Zakwitł krzyŜ i karmi chroni mnie, *
Jezus Pan rozdaje Ŝycie Swe.
1. Milczący Baranek, Baranek zabity, * wybawia dziś nas z niewoli
tego świata. * Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha, * On wywiódł
dziś nas ze śmierci do Ŝycia.
2. W Ablu zabity, w Izaaku związany, * wzgardzony w Jakubie, w
Józefie sprzedany, * zrodzony z Maryji, przepięknej Owieczki, *
złoŜony w ofierze, powstaje dziś z martwych.
3. Zstępuje z nieba w nasze cierpienia, * by wyprowadzić nas z
ciemności do światła, * wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
* naznacza nas duchem i własną krwią.

PAN JEST WŚRÓD NAS

||: Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas, * Pan jest wśród
nas, widzę Go. :||
Kto zmartwychwstał i króluje? Jezus, Jezus! * Kto jest tutaj, by nam
słuŜyć? Jezus, Jezus!
||: Pan Zmartwychwstały, cudowny nasz Przyjaciel, * Chrystus
Emmanuel tutaj jest! :||

ZMARTWYCHWSTAŁEŚ PANIE

1. Zmartwychwstałeś, Panie, * moce zła rozbroiłeś na krzyŜu. *
Śmierć zwycięŜona, zniknął lęk, * do Ojca w niebie jest otwarta
droga.
Ref. ||: Bo Twoje Słowo wiecznie trwa, * bo Twoja miłość nie ustąpi nigdy, :|| * ||: będzie wiecznie, wiecznie trwać, :|| * na wieki,
na wieki, na wieki.
2. Mieszkanie w niebie szykujesz nam, * a my idziemy za Twoim
krzyŜem. * Ujrzymy Ciebie twarzą w twarz, * płaczu czy lęku
nigdy tam nie będzie.

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja, alleluja! * Głośmy
razem z aniołami: alleluja, alleluja! * Triumfuje BoŜy Syn! alleluja, alleluja! * Nieba śpiew podejmij ziemio, alleluja, alleluja!
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ZE WSZYSTKICH SIŁ

||: Ze wszystkich sił :|| * krzyczę o Twojej chwale! * ||: Ze wszystkich sił :|| * krzyczę o mocy Twej!
Ooo…
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

Ref. ||: Zmartwychwstał Pan! :||3x * Alleluja! * ||: Alleluja! :||4x
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci? * Gdzie jest moja śmierć? *
Gdzie jest jej zwycięstwo?
2. Radujmy się, radujmy się bracia! * Jeśli dzisiaj się miłujemy, *
to dlatego, Ŝe On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu, * który nas prowadzi do Królestwa, *
gdzie się miłością Ŝyje.
4. Jeśli z Nim umieramy, * z Nim teŜ Ŝyć będziemy, * z Nim śpiewać będziemy. Alleluja!

2. Darem zbawczej Swej miłości, alleluja, alleluja! * Zburzył
wszelki mur wrogości, alleluja, alleluja! * Chrystus Pan pokonał
śmierć, alleluja, alleluja! * I otworzył nam niebiosa, alleluja, alleluja!
3. śyje znowu nasz Król chwały, alleluja, alleluja! * Który za nas
dał się cały, alleluja, alleluja! * GdzieŜ, o śmierci, oścień twój?
alleluja, alleluja! * GdzieŜ, o grobie, twe zwycięstwo? alleluja, alleluja!
4. Tam, gdzie Głową On wszystkiego, alleluja, alleluja! * Postępujmy w ślady Jego, alleluja, alleluja! * Powstaniemy razem z
Nim, alleluja, alleluja! * Z krzyŜa, grobu i ciemności, alleluja, alleluja!
5. Chryste, nasze Zmartwychwstanie, alleluja, alleluja! * Nieba,
ziemi, wieczny Panie, alleluja, alleluja! * W dniu triumfu Twego
cześć, alleluja, alleluja! * Tobie, Ojcu i Duchowi, alleluja, alleluja!

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I śYJE DZIŚ

Ref. Zmartwychwstał Pan i Ŝyje dziś, * blaskiem jaśnieje noc. * Nie
umrę, nie, lecz będę Ŝył. * Bóg okazał Swą moc. * KrzyŜ to jest
Brama Pana. * Jeśli chcesz przez nią wejść, * zbliŜ się do ołtarza
* Bogu oddajmy cześć.
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska. * Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. * Chcę dziękować Mu i
chcę Go dziś błogosławić. * Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł,
aby nas zbawić.
2. Lepiej się uciec do Pana, niŜ zaufać ksiąŜętom. * Pan, moja Moc
i Pieśń, podtrzymał, kiedy mnie pchnięto. * JuŜ nie będę się bać.
CóŜ moŜe zrobić mi śmierć? * Nie, nie lękam się i śpiewam
chwały pieśń.
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. * Pan wysłuchał
mnie, On jest zbawieniem mym. * Cudem staje się noc, gdy w
dzień jest przemieniona. * Tańczmy dla Niego dziś. Prawica
Pańska wzniesiona.

PIEŚŃ ADAMA

1. Myślałem, Ŝe mój grzech moŜe zniszczyć Jego miłość, * Ŝe On
nigdy nie odezwie się, Ŝe nie będzie kochał juŜ. * Ale Pan wyswobodził mnie, * nie odrzucił, nie, przebaczył mi. * Uwielbiać
Go i dziękować Mu to za mało, za mało, więc:
Ref. La, la, la…
2. Myślałem, Ŝe On nie, nie zapomni grzechu mi, * Ŝe okrutny
będzie On, a On Syna zesłał, by, * by zwycięŜyć grzech, śmierć
zniweczyć juŜ, * On poniŜył się i prochem się stał. * Uwielbiać
Go i dziękować Mu to za mało, za mało, więc:
POKÓJ

||: Pokój wam, pokój wam, * pokój wam, nie bójcie się! :|| * ||:
Weźmijcie Ducha Świętego, * weźmijcie Ducha Świętego, * On
poprowadzi was. :||
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TO KRÓL NASZ

PSALM 148: ALLELUJA, NIECH ZABRZMI

Ref. To Król nasz pełen chwały, śpiewajmy Jemu pieśń. * Jezus
Chrystus Zmartwychwstały, oddajmy Jemu cześć.
1. To Pan Jedyny Stwórca świata, * Król narodów, Święty Bóg. *
Jego jest moc i chwała, * błogosławieństwo i cześć. * ||: Jego
Królestwo :||3x wiecznie trwa.
Przejście: ||: Jego Królestwo wiecznie trwa! :||

Ref. ||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :||
1. Niech zabrzmi, Panu, chwała w niebiosach, * na wysokościach
cześć niech oddadzą! * Wielbijcie Pana, Duchy Niebieskie, *
wielbijcie, Pana, Jego zastępy!
2. Słońce, księŜycu, wielbijcie Pana, * gwiazdy świecące, wielbijcie Pana, * niebiosa niebios, wielbijcie Pana, * wody podniebne,
wielbijcie Pana!
3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana, * bo Jego Słowo stwarza
wciąŜ wszystko, * bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, * niechaj na
wieki brzmi Jego chwała!
4. On daje siłę swemu ludowi, * z prochu podnosi swoich przyjaciół, * jest Bogiem bliskim dla Izraela, * Swoich wybranych On
sam umacnia.
5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, * Jego Synowi, który
jest Panem, * Duchowi, który w nas zamieszkuje, * przez
wszystkie wieki wieków. Amen!

TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

||: Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń: * «Chwała Barankowi!» :||
||: ||: Alleluja! :||3x Chwała i cześć! :||
TY MIESZKASZ POŚRÓD NAS

Ref. Chryste Zmartwychwstały, * Ty mieszkasz pośród nas. * Wysławiamy Cię, który dajesz Ŝycie nam.
1. Miłością wieczną swój lud pokochałeś * i na nowo odbudujesz,
* na nowo wyjdziemy tańcząc z radości, * nie wspomnisz nam
juŜ naszych grzechów.
2. Panie, Ty z nieba spojrzałeś na ziemię * i ujrzałeś Twój lud
błądzący, nie znający drogi. * Wzruszony, w niezmiernej Swej
litości chcesz go zgromadzić, * aby zapisać Twoje Prawo na
dnie jego serca.
3. Panie, Ty z nieba przybyłeś na ziemię, * zawarłeś z nami nowe
przymierze. * Z ziemi zstąpiłeś do piekieł * i śmierć straciła swą
władzę.
4. Z piekła powstałeś Ŝyjący, * znak pokoju dałeś wszystkim ludom. * Z ziemi do nieba nas unosisz w Twoim orszaku * i prowadzisz nas do Raju.
5. W świetle poranka przybywamy do Ciebie, * z Dawidem śpiewamy Tobie, Jedyny Synu Ojca. * On Cię uznał, Panie, panującym przez drzewo KrzyŜa, * On przepowiedział, Ŝe Twe Ciało
nie dozna skazy.
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REGNAVIT DOMINUS

Ref. Zmartwychwstał Chrystus Król, * zakrólował nasz Bóg. *
Śmiercią zwycięŜył śmierć, * Ŝycie nam dał na wieki.
1. Zmartwychwstał Chrystus Król, cieszcie się ludy, * Ŝycie przemogło śmierć, drzewo otchłanie. * Kyrie eleison.
2. Staje się kamień ów wrogom wzgardzony, * wielką nasz Jezus
Bóg świata zagadką. * Kyrie eleison.
3. CzemuŜ narody wrą, niech błąd upadnie. * Wielką nasz Jezus
Bóg świata zagadką. * Kyrie eleison.
4. Ty, co posilasz nas własnym Swym Ciałem, * co Swej purpurą
Krwi wargi czerwienisz. * Kyrie eleison.
5. Paschy wieczystej nam udziel, o Chryste, * co Swej purpurą
Krwi wargi czerwienisz. * Kyrie eleison.
Zak. Amen.
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PRZYCHODZISZ PANIE

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych, * Jezu Zmartwychwstały ze śladami Męki. * Ty jesteś, Panie, poślij do nas Ducha. *
Panie nasz i BoŜe, uzdrów nasze Ŝycie.
PRZYJDZIE TAKI DZIEŃ

1. Przyjdzie taki dzień, najwspanialszy w Ŝyciu dzień, * Jezus
weźmie nas do Siebie, * na Jego głos zmartwychwstaniemy. *
Cudny dzień do nas się zbliŜa.
Przyjdzie taki dzień, kiedy łzy skończą się, * radości pieśń wypełni duszę: * «Święty, Pan Bóg Zastępów, * alleluja, alleluja».
Ref. Czy wierzysz w niebo, ten wieczny dom, * tam na ciebie czeka
Bóg. * On dla nas wszystkich mieszkań ma wiele, * daj Mu swe
serce, tylko Jezus ci niebo da.
2. Przyjdzie taki dzień, najwspanialszy, wieczny dzień, * Anioł
poprosi nas do walca, * przy wtórze trąb, harf, rogów, cytry *
pójdą w tan wybrańcy Boga.
Przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko zmieni się, * znajdziesz
odpowiedź dziś nieznaną. * Tam nie ma zła, tam wolność będzie. * Chcesz z Nim Ŝyć, daj Mu swe serce.
Ref. Mało kto mówi o miejscu tym, * tak jakby świat chciał zapomnieć o nim. * To nie utopia, wierz mi naprawdę, * smak nieba
moŜesz poczuć, gdy miłość rozpali cię.
Czy wierzysz…
PRZYJMIJ CHWAŁĘ

Przyjmij chwałę, uwielbienia moc, * jesteś godzien wszelkiej czci. *
«Jezus, Jezus» — śpiewa serce me, * zmartwychwstałeś na wieki.
Amen.
Pojednałeś nas z Ojcem, * wprowadziłeś pokój przez Swój krzyŜ. *
Bóg darował Tobie imię: * Jezus panów Pan i wywyŜszony Król.

6. Ty posyłasz Swoich uczniów we wszystkie miejsca, * aby głosili
Dobrą Nowinę o nowym stworzeniu. * Ty potwierdzasz Słowo
znakami, które przez nich dokonujesz, * gromadzisz lud Twój z
krańców świata.
7. Przez Ciebie, o Chryste, oddajemy chwałę Ojcu, * On jest naszym Bogiem, czyni nas Swoim ludem. * Śpiewamy Tobie,
Przyjacielu ludzi, który jednym z nas się stałeś, * w Duchu,
Sprawcy Jedności, kierujesz nas do Ojca.
8. Niebo zaślubiło ziemię * od kiedy wziąłeś ciało z Dziewicy
Maryi. * Nowa ziemia przybliŜyła się do nowego nieba * od
kiedy zmartwychpowstałeś.
VIVE JESUS

1. ||: Vive Jesus, El Senor. :||4x * ||: El vive, El vive, * El vive, vive!
* Vive Jesus, El Senor! :||
2. ||: Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. :||4x * ||: On Ŝyje, On Ŝyje, *
On Ŝyje, Ŝyje! * Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan! :||
W TOBIE śYJĘ

||: W Tobie Ŝyję, * w Tobie, Panie! * W Tobie umieram! * w Tobie
zmartwychwstaję! :||
Z CAŁEJ DUSZY

1. Gdy zbieramy się, by uwielbiać Cię, * wiem, Ŝe jesteś na pewno.
* Mówisz, jak mam Ŝyć, dajesz jeść i pić, * prosisz dla nas o
jedność. * A obiecany Święty Duch pociesza kaŜdego z nas * i w
moim sercu czyni cud, sprawia, Ŝe:
Ref. ||: Podnoszę ręce! Wstaję z martwych! * Krzyczę z mocą: Jezus
Panem jest!!! :||
2. Pokonałeś śmierć, chcę Ci oddać cześć, * chwałę i dziękczynienie. * Dałeś Ŝycie mi. Jak odpłacę Ci * za Twój ból i cierpienie?
* Weź moje ciało, niech słuŜy Ci, weź serce zamieszkaj w nim, *
bo z całej duszy, ze wszystkich sił kocham Cię!
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RESURREXIT

ŚPIEWAJMY ALLELUJA BARANKOWI

Intro, outro: ||: Resurrexit! * Resurrexit, Christus resurrexit! *
Resurrexit! :||
Ref. ||: Alleluja, allelu, allelu, allelu. * Alleluja, allelu, alleluja! :||
1. Wesoły nastał dzień, * słońce wyszło z chmury. * Zmartwychwstał Chrystus Pan, * skruszył śmierci mury. * Trzy dni w grobie leŜał * zawinięty w chusty. * Trzy Maryje poszły, * zastały
grób pusty.
2. Z grobu wstał i Ŝyje! * Raduje się ziemia! * Otrzyjcie z oczu łzy.
* Śmierci wiecznej nie ma! * Przewrotny Ŝycia wróg, * szatan
pokonany. * Oto zakrólował * Jezus — Pan nad pany!
3. Przez Twe zmartwychwstanie * wróciła nadzieja * i juŜ nas nie
porwie * śmiertelna zawieja. * O, Chryste wszechmocny, * serce
się raduje * i spotkania z Tobą * Ŝywo oczekuje.

Ref. Śpiewajmy «Alleluja» Barankowi! * «Alleluja» Królowi królów! * «Alleluja» naszemu Bogu! * Alleluja, Oooo!
1. Bo godzien jest nasz Bóg, * który wszystko stworzył, * by oddać
Jemu cześć, * WywyŜszać Go!
2. Wspaniałe i wielkie są * dzieła Twoje Panie! * Chcę wszystkim
głosić dziś, * Ŝe to mój Bóg!
3. Bo któŜ jest jak nasz Bóg, * Wielki i Wspaniały! * Więc powstań, by wielbić Go * i wznieś swój głos! [o, Alleluja-e! o, Alleuja-a!…]

SZTANDARY

Ref. Podnieśmy sztandary miłości, alleluja! * A trąby niech grają do
boju! * Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja! * Jerycho upadnie!
1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną, * co zwalcza moce ciemności. * Wyzwala ona więźniów * mocą Imienia Chrystusa Króla
2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do siebie, * by walczyć przy
Jego boku. * To On nam daje Ŝycie, * by zanosić je tam, gdzie
go brak.
3. Bracia zostańmy w jedności ze sobą * i Ducha złączeni mocą; *
zebrani wokół Pana, * walczmy do dnia, gdy On znów powróci.
4. Głośmy, Ŝe Chrystus zmartwychwstał, Ŝe śmierć * nie ma nad
Nim juŜ swojej mocy, * ciemnościom stawmy czoła, * Ducha
zbroję przywdziejmy na siebie.
5. W imieniu Boga, naszego Ojca, * w imieniu Chrystusa Pana, *
w imieniu Ducha mocy * toczmy walkę do końca swych dni.
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Prolog: Ten dzień będzie zapamiętany jako największy w historii! *
Los świata zmienił się w jednym momencie chwały, * gdy Ŝycie
zatriumfowało w Zmartwychwstania dzień!
1a. Poszukującym będzie ten dzień * nadzieją jaśniał. * Wieść o
wolności w niebie juŜ brzmi, * mknie błyskawicą. * Flaga wysoko wzniesiona jest * chwały dodając. * Serca wierzących gotowe, by * powstać do walki.
1b,2. Gdy wszystko będzie wbrew planom twym, * spojrzyj w niebiosa. * Wolność spłacona Kalwarią jest, * łańcuch przerwany. *
By czynić drogę do celu wprost * granice pękły. * Jezus osiągnął
zwycięstwa moc * tego poranka.
Bridge: Radość w mym Ŝyciu juŜ z wolności mam * większą niŜ
świat da, nie przejrzy jej wzrok. * Narodom powstania czas! Nadzieja w Jezusie jest! * W największej trudności więc odtąd wygrana twoja jest. * Jezus Zwycięzcą wielkim jest!
Ref. Światłość tego Poranka * złamała granice er. * Serca nasze
ludziom nadadzą blask. * śycie wieczne dziś świętujmy wraz!
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