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

2 Idzie mój Pan 
Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie 
by spotkać mnie. /x2 
mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się cud, 
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić 
życia głód. 

3 Duchu Święty przyjdź 
Duchu Święty przyjdź. /x2  
Niech wiara zagości, 
Nadzieja zagości,  
Niech miłość zagości w nas 

4 Skałą i zbawieniem 
1) Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, nade 
mną Jego miłość lśni. /x3 
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan. 
2) Jedna tylko droga do pokoju, przez Zbawcy 
Krew i Krzyża moc. / x3 
On chroni, prowadzi mnie sam. 
3) Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę  
w Jego słowie zawsze trwać. / x3 
On tobie swą miłość chce dać. 

5 PANIE JEZU ZABIERZEMY CIĘ DO 
DOMU  

1). Panie Jezu zabierzemy Cię do domu, 
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu. 
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami, 
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy  
2). Razem z tobą będzie z nami Twoja Mama, 
Żeby nasza nigdy już nie była sama. 
Święty Józef tatusiowi dopomoże 
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą Boże. 

6 Oto jest dzień 
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam 
Pan, który dał nam Pan. 
Weselmy się i radujmy się nim i radujmy się 
nim. 
Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy 
i radujmy się nim. 
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam 
Pan. 

7 Ta Krew 
Ta Krew z grzechu obmywa mnie,  
Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu,  
Ta Krew z grzechu obmywa mnie,  
To jest Baranka Święta Krew. 

8 Jesteś Królem 
Jesteś Królem /x2 Królem jest Bóg.  
Podnieśmy wszyscy nasze serca,  
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,  
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. 
 
9. Psalm (śpiewają wszyscy-bardzo proszę 
nauczyć się dobrze czytać psalm i Alleluja) 

W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie (x2) 
Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi 
okrywa, †  
dla braci moich stałem się obcym *  
i cudzoziemcem dla synów mej matki.  
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *  
(i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie). 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Panie, modlę się do Ciebie *  
w czas łaski, o Boże.  
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *  
w Twojej zbawczej wierności. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Wysłuchaj mnie, Panie, †  
bo miłość Twoja jest łaskawa, *  
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.  
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *  
niech ożyje serce szukających Boga. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Bo Pan wysłuchuje biednych *  
i swoimi więźniami nie gardzi.  
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi,  
morze i wszystko, co w nim żyje. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

10. Alleluja, Alleluja, Alleluja./x2 
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy  
i wy także świadczyć będziecie. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
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11 Jezus daje nam zbawienie 
1) 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  
2) W Jego ranach uzdrowienie  
W Jego śmierci życia dar  
Jego krew to oczyszczenie  
Jego życie chwałą nam 

12. Pan jest Pasterzem moim 
Pan jest Pasterzem moim, 
Niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie, 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. 
 

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

14. Mario 
Mario, proszę spraw, 
Aby życie mi nie było obojętne. 
Abym zawsze kocha to, co piękne. 
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. 
 

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

16 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. 

17 Ofiaruję Tobie Panie mój 
Ofiaruje Tobie, Panie mój, 
Całe życie me,  
Cały jestem Twój, 
Aż na wieki 
Oto moje serce, przecież wiesz  
Tyś miłością mą jedyną jest. 
 


