Śpiewnik Bierzmowanie
1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź jako-ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.
4. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
2. 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.
3. 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. /2

4. Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
Kolejny już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
5. Duchu Święty wołam przyjdź,
Duchu Święty wołam przyjdź,
bądź jak ogień duszy mej,
bądź jak ogień duszy mej,
bądź jak ogień w ciele mym,
bądź jak ogień w ciele mym,
rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.
6. Duchu Święty przyjdź
Niech wiara zagości, Niech nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x
Ref: Duchu Święty przyjdź.....
Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas. /2x
Ref: Duchu Święty przyjdź.......
Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. /2x

7. Przed obliczem Pana uniżcie się. (2x)
Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.
Wszystkie swoje troski oddajcie Mu (2x)
Pan sam,.. Ludy i narody chwalcie go(2x)
8. Bądź pozdrowiony Gościu nasz,
W radosne progi nasze wejdź!
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc.
9. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie,
Wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję:,
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę:
Ref.: Za każdy dzień, za nocy mrok,
Za radość mą, szczęśliwy rok.
Nawet za chmurne, deszczowe dni,
Za wszystko, Panie, dziękuję Ci.
Gdy mnie uczono, że jesteś, Boże, na niebie,
Gdy poznawałem, co dobre jest, co złe,
W dziecinnych słowach mówiłem: "Kocham
Ciebie", I powtarzałem modlitwy słowa te:
10. Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie
11. Ofiaruję Tobie Panie mój
Całe życie me,
Cały jestem Twój - aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą Jedyną jest.

12. Tak jest mało czasu mało dni serce bije
tylko kilka chwil.
Niespokojne czeka wierci się, kiedy w końcu
Ty przytulisz mnie.
Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko
kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem, że na
pewno Ty rozpoznasz mnie
Ref.: Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł.
Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem,
że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni codziennie
bliżej nieba - warto żyć!
Tak jest mało czasu mało dni serce bije tylko
kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem, że na
pewno Ty rozpoznasz mnie
Ref.: Zabierzesz mnie na drugi brzeg…..2x.
Mijają godziny mija czas szukam Cię na niebie
pośród gwiazd. Nie wiem czy Cię poznam, ale
wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie.
13. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje
pokój nam. Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam. 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. Jezus siłą mą..

14. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem
Powiedział ludziom, gdy wśród nich żył.
Chodź potem skonał w męce na krzyżu,
dla nas jest żywy, jakby tu był.
Ref. Jezu, ty jesteś tu naprawdę blisko o jeden
tylko krok.
Tyś na ołtarzu w hostii ukryty, widzi Cię
jednak mej wiary wzrok.
Dziękuję Ci Jezu za prawdę wiary,
ona mnie uczy jak trzeba żyć.
Dzięki za łaskę, która umacnia,
Bez Ciebie Boże nie znaczę nic.
15. 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 /4x
Tylko Jezus jest Panem Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.
16. Gdy uczniów swych posyłał Pan,
By nieśli wieść radosną,
Żegnając ich dał swoją moc
I mówił tak z miłością:
Ref.: Nie warto na drogę tę Sandałów i płaszcza
zabierać. Nie trzeba nam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać.
Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata.
Bogaci tak, nie mając nic,
Bo miłość jest bogata.
Gdy ukończyli żniwo swe,
W ostatnią drogę ruszyli.
Patrzyli w niebo na Ojca dom
I tak z ufnością śpiewali:

17. Zaufaj Panu.
Jak się nie bać, powiedz, jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi,
Kiedy już nie wierzę w nic?
Zaufaj Panu już dziś.
Jak mam kochać, powiedz, jak Kiedy rani mnie
mój brat Zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi, Kiedy świat jest
taki zły Zaufaj Panu już dziś.
Ref: Zaufaj Panu już dziś! i Zaufaj Panu już
dziś!
Jak mam walczyć, powiedz, jak Kiedy silnej
woli brak Zaufaj Panu już dziś.
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest Zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi, Kiedy płyną
gorzkie łzy Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu z sobą dojść, Kiedy siebie mam już
dość Zaufaj Panu już dziś.
Jak nie zbłądzić, powiedz mi, Kiedy nie wiem,
dokąd iść - Zaufaj Panu już dziś.
Jak nadzieję w sercu mieć, Kiedy wszystko
wali się - Zaufaj Panu już dziś.
18. Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie
ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój,
Królu mój
Ref.: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.
Chcę Cię wywyższać, Panie mój, i błogosławić
Twe Imię. Każdego dnia, Panie mój,
Królu mój.

