Bogurodzica
Bogurodzica,
Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U twego Syna,
Gospodzina,
Matko zwolena Maryja!
Ziści nam, spuści nam.
Kyrie eleison.
Twego dziela Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, Jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.

Bo jesteś Dobry
REFREN

Bo jesteś Dobry!
dla mnie zawsze Twoja
łaska wiecznie trwa Bo jesteś
Dobry! dla mnie zawsze Twoja
łaska na wieki trwa /x2
ZWROTKA 1

Zawsze wierny byłeś mi
Kiedy zawodziłem ja
Niepojęty w Miłości swej
Dobrze jest z Tobą być
Darowałeś życie mi
Zabrałeś winę mą i grzech
Nikt nie kocha tak jak Ty
Dałeś życie swe
ZWROTKA 2

Ponad wszystkim jesteś Ty
Jednak sługą stałeś się
Słyszysz każdy płacz i szept
Miłosierny mój Pan
Przed świętością Twoją drżę
Spraw bym czyste serce miał
Wobec innych chcę kochać Cię
dawać miłość Twą

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu
(Jak była) na początku
teraz i zawsze i na wieki wieków /Amen.

Dusza moja wielbi Ciebie
Dusza moja wielbi Ciebie,
a duch mój się raduje w Tobie.
Bo Ty spojrzałeś na mnie,
widziałeś każdą łzę,
złamane serce, poranione...
A Ty się uniżyłeś,
oddałeś życie swe
i mocnym swym ramieniem wybawiłeś,
nowe życie w Tobie mam.
Jezu wielbię Cię.
Moja dusza wielbi Ciebie Jezu.
Moja dusza wielbi Ciebie Jezu.

Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę
ZWROTKA 1

Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę
W tej świątyni którą my jesteśmy sami
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go
Jego chwała wnet wypełni miejsce to
REFREN

Chwała cześć! Chwalmy Go!
Chwała cześć! Chwalmy Go!
ZWROTKA 2

Bóg przebywa w chwale swego ludu
On pragnie aby wzywać jego imię
Więc otwórz serce swe
I zacznij wielbić Go
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

Jezus dla Jezusa
Jezus dla Jezusa wszystko to, co mam
Kim jestem i kim chciałbym być
Jezus dla Jezusa wszystko to, co mam
Kim jestem i chcę być
Wszystkie me ambicje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
Wszystkie me nadzieje, plany też
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe
REFREN

Tylko z woli Twej, jestem wolny

Lepszy jeden dzień
ZWROTKA 1

Jak cudny jest przybytek Twój
Wszechmocny Panie
Dusza ma wciąż pragnie widzieć Cię
Serce me spragnione jest
W twej obecności
Wołam więc w cieniu skrzydeł twych
REFREN

Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych
Lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym
Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Niż tysiąc innych.
ZWROTKA 2

O jedno proszę jednego Chcę
Widzieć piękno Twe
Chcę znaleźć się
W miejscu chwały Twej
Me serce woła wciąż
Za toba Żywy Boże
Twój Duch jest wodą duszy mej
Znam dobrze dotyk Twój
Przyjdź i wypełnij mnie
Chcę bliżej Ciebie być
Chcę bliżej Ciebie być

Niech cała ziemia
REFREN

Niech cała ziemia, cała ziemia
cała ziemia Panu odda cześć
ZWROTKA 1

Chwalę o poranku,
chwalę Cię o zmroku
chwalę Cię gdy mi przybywa lat.
Chwalę Cię w radościach,
chwalę Cię w zmartwieniach,
chwalę całym sercem w każdy czas.
Gdybyśmy mogli poznać tę
potężną moc miłości Twej
Na wieki byśmy już wielbili Cię.

ZWROTKA 2

Chwalą Cię niebiosa
razem z aniołami
pragnę nieustannie wielbić Cię.
Ziemia też Cię chwali
razem ze stworzeniem,
wśród narodów głoszę imię Twe.
Gdybyśmy mogli poznać tę
potężną moc miłości Twej
Na wieki byśmy już wielbili Cię.

Nie chcę już bez ciebie żyć
Nie chcę już bez ciebie żyć Panie mój.
Obecność Twa wszystkim dla mnie jest.
Nie chcę już bez ciebie żyć Ojcze mój
obecność Twa wszystkim dla mnie jest.
REFREN

Więc będę wielbił Ciebie w każdy czas,
nigdy nie przestanę wielbić Twego Imienia.
Panie mój, Ty zbawiłeś mnie.

O Panie, Ty nam dajesz
ZWROTKA 1

O Panie, Ty nam dajesz
Ciało swe i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż
radosną nucąc pieśń:
REFREN

Ty jesteś Bogiem wiernym
na wieczny czas. /2x
ZWROTKA 2

Przez dar Twojego Chleba,
dobry Boże nasz. / 2x
Rodzinę bratnią czynisz z nas,
miłować uczysz nas.

ZWROTKA 3

To Twoje miłowanie
dało wolność nam. / 2x
Chwalimy święte Imię Boga,
jak uczyłeś nas.
ZWROTKA 4

Tyś nam wyznaczył drogę,
wiodącą na Twój szlak. / 2x
Idziemy więc, by radość nieść
tam, gdzie jej światu brak.

O, przyjdźcie do tronu
ZWROTKA 1

Jeśli cierpisz i nie masz już sił
dźwigać wszystkich swych grzechów i win,
Jezus cię woła.
Kiedy nie wiesz już dokąd masz iść,
kiedy pragniesz lecz nie masz co pić,
Jezus cię woła.
REFREN

O, przyjdźcie do tronu,
w ramiona Ojciec weźmie was.
Wasz dług jest spłacony,
bo Jezus własne życie dał.

ZWROTKA 2

Dziś za sobą zostawcie swój wstyd.
Nie zwlekajcie – już czas, żeby przyjść,
Jezus was woła.
Wasze troski zamieni na śmiech,
Swoje życie wam włoży do serc,
Jezus was woła.
BRIDGE

To nasz Zbawiciel,
niesamowity Bóg.
O, alleluja, Jezus żyje.
Przed nim się skłońmy,
jedynym Panem jest.
O, alleluja, Jezus żyje.

Odwieczny Bóg
ZWROTKA

Sił przybędzie, gdy zaufamy mu,
Kiedy zaufamy mu,
kiedy zaufamy mu.
Nasz Bóg
króluje wiecznie,
On jest
nadzieją naszych serc.

REFREN

Odwiecznym Bogiem jesteś Ty,
Odwieczny jesteś Ty,
Nie męczysz się i nie ustajesz.
Ty bezsilnemu dajesz moc,
W zły czas pocieszasz go,
Na skrzydłach orlich go unosisz

On zbawił
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
Tyś zmarł i zmartwychwstał
Królujesz w mocy swej
Tyś niebo otworzył
By światu życie dać
Wielbię Ciebie za dzieła Twe
Wielbię Ciebie za dzieła Twe

Pana chwal duszo ma
REFREN

Pana chwal duszo ma
O duszo ma
Święte Imię chwal
Śpiewaj ze wszystkich sił
Duszo ma
Święty jest panów Pan.
ZWROTKA 1

Słońce wzeszło już
to nowy dzień świta
to czas by śpiewać
ponownie Twą pieśń
Cokolwiek może przyjść
i cokolwiek jest przede mną
O każdej porze dnia chcę wielbić Cię
ZWROTKA 2

Bogaty w miłość
nieskory do gniewu
Twe serce czułe jest
potężne imię Twe
Znajdę tysiąc powodów
by wyśpiewać Tobie chwałę.
Dziesięć tysięcy, aby szukać Cię.

ZWROTKA 3

A tego dnia,
kiedy przyjdzie koniec
A siły już
opuszczą mnie
Nadal dusza moja będzie
śpiewać Tobie chwałę
W nieskończoność przez tysiące dni.

Panu naszemu pieśni grajcie
Panu naszemu pieśni grajcie,
wysławiajcie Jego święte Imię.
Alleluja alleluja
Alleluja alleluja.

Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu
ZWROTKA 1

Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu.
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
On dobry jest, On jest Panem mym.
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
Wznieś głos / 2x

ZWROTKA 2

Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu.
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
Za życie, które daje nam.
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
Wznieś głos / 4x
REFREN

Na zawsze Bóg jest wierny,
Na zawsze mocny jest,
Na zawsze Bóg jest z nami,
Na zawsze!
ZWROTKA 3

Od rana, aż po nocy kres
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
Opieką swą otacza nas.
Jego Miłość przetrwa wiecznie.
Wznieś głos / 4x

Wolność
ZWROTKA 1

Ty Jezu wyzwoliłeś nas
przyszedłeś pokój ludziom dać
przyjąłęś wszystkie grzechy me
Twa święta krew oczyszcza mnie
więc póki żyję wielbię Cię

REFREN

Gdzie obecny jest Twój Duch tam jest Wolność
gdzie obecny jest Twój Duch tam jest Wolność
już na zawsze zdjąłeś me kajdany
gdzie obecny jest Twój Duch tam jest Wolność
Wolność
Wolność

ZWROTKA 2

Swą łaską ogarnąłeś mnie
dodaje sił na każdy dzień
Ty wziąłeś wszystkie troski me
Twa święta krew oczyszcza mnie
więc póki żyję wielbię Cię
BRIDGE

bo w Nim wolnym do tańca staję się
Wolność jest w Nim wykrzyczeć dziś to chcę
bo w nim wolnym do śpiewu staję się
Wolność jest w Nim będę uwielbiać Cię
będę uwielbiać Cię

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
ZWROTKA 1

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
cała ziemia śpiewa, śpiewa
Wielka radość na Syjonie
Król zstępuje z nieba, z nieba

REFREN

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2
Uwielbi Go (uwielbi go) cały świat
BRIDGE 1

Nasz Pan potężny i groźny
Królem całej ziemi jest
A nam
poddaje
narody
słychać już zwycięstwa pieśń
Nasz Pan potężny i groźny
Królem całej ziemi jest
O tak królestwo nadchodzi
słychać już zwycięstwa pieśń
BRIDGE 2

To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb
Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron
Wszystkie świata korony u Jego stóp
To Pan wywyższony, jedyny Bóg

Wykrzykujcie na cześć Pana
REFREN

Wykrzykujcie na cześć Pana
wszystkie ziemie,
wśród okrzyków i radości
wysławiajcie Go.
ZWROTKA 1

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam stworzył nas.
Jesteśmy Jego ludem,
jesteśmy Jego własnością.
ZWROTKA 2

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
wśród hymnów w Jego przedsionki.
Błogosławcie imię Jego,
chwalcie Pana dziś
ZWROTKA 3

Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego na wieki,
Albowiem dobry jest Pan,
Jego wierność przez pokolenia.

Wyznanie
ZWROTKA 1

Byłeś nim wszystko stworzyłeś.
Wieczny Zbawiciel i Bóg.
Słowem ten świat uczyniłeś
bym ja dziś mógł żyć.
ZWROTKA 2

Byłeś nim grzech popełniłem,
wstyd mój zaniosłeś na krzyż.
Me winy na Tobie ciążyły
bym ja dziś mógł żyć
PRE-CHORUS

Więc co czynić mam?
Co w zamian Ci dam ?
Dam z samego siebie dar
i wszystko co mam.
ZWROTKA 3

Kroczę drogami zbawienia,
ogarnia mnie Święty Twój Duch.
Żyję by głosić Twe słowa
bym sam dziś mógł żyć.
CHORUS

Wznieś głos, ręce i serce swoje.
Złóż hołd Dawcy wszelkich dóbr.
Złóż dar - duszę i życie swoje Bogu oddaj cześć.

Wzywam Cię
ZWROTKA 1

Wzywam Cię
Duchu przyjdź
Czekam wciąż byś
dotknął mnie
Wołam Cię,
Panie przyjdź
Jezu Zbawco
do Dzieci Twych.
REFREN

Jak spragniona ziemia rosy
dusza ma.
Tylko Ty możesz wypełnić
serca głód,
serca głód.
ZWROTKA 2

Głębio mórz,
potęgo gór,
Boże mój
nie mogę bez Twej Miłości żyć,
Nie chcę bez Ciebie żyć

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
REFREN

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć
ZWROTKA 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
ZWROTKA 2

Lepiej się uciec do Pana,
niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń,
podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać –
cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń

ZWROTKA 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

Zmartwychwstały
ZWROTKA 1

Korony z cierni niósł nasz Pan,
panuje w chwale dziś.
Temu co umył stopy nam
w hołdzie pokłońmy się.
ZWROTKA 2

Ten który niósł nasz grzech i wstyd
dziś mieszka w chwale swej.
W miłości pełnej przyniósł blask,
Światłością świata jest.
REFREN

Nasz Pan, Nasz Pan, zwycieżył śmierć.
On sam wśród chwał króluje dziś.

ZWROTKA 3

Strach nie ma mocy więcej już
Pan przyniosł pokój nam.
Ostatnie tchnienie Jego płuc
dziś daje życie nam.
BRIDGE

Mogę podnieść z grzechu się
bo twój Duch ożywia mnie.
Mój zmartwychwstały Król,
dziś z zmartwych budzi mnie.
W Twym Imieniu życie mam
aby głosić chwałę Twą.
Mój zmartwychwstały Król,
dziś z zmartwych budzi mnie.
ZWROTKA 4

Przy grobie postawili straż
lecz nie wiedzieli że
to ciało nie zostanie tam,
nasz Bóg opuścił grób.
nasz Bóg opuścił grób.

