
01.  Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!  
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją   
Tobie ufam i bać się nie będę. 
 
02.   Za Twą miłość Panie mój 
Za cierpienie i za ból 
Za Twą mękę, krew i krzyż 
Przyjmij dziękczynienie dziś. 
 
03.  Pan jest mocą Swojego ludu, 
Pieśnią moją jest Pan; 
Moja tarcza i moja moc. 
On jest mym Bogiem, nie jestem sam, 
W Nim moja siła, nie jestem sam. 
 
04.  Kocham Ciebie Jezu, 
Wznoszę ręce dając cześć 
Całym światem jesteś mi 
Uwielbiam Twoje imię Panie...  
                     …  Panie mój. 
 

05.  Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas Deus ibi est. 
/tam gdzie miłość jest i dobro, 
tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg/ 

06.  Misericordias  Domini 
in aeternum cantabo. 
/Twe miłosierdzie, Panie mój, 
po wiek wieków sławić chcę/ 
 
 
07.  Ofiaruję Tobie Panie mój,   
Całe życie me.   
Cały jestem Twój, aż na wieki.  
Oto moje serce przecież wiesz. 
Tyś miłością mą jedyną jest. 
 



08.  Jezus najwyższe Imię, 
 Nasz Zbawiciel, Książe Pokoju. 
 Emmanuel, Bóg jest z nami. 
 Odkupiciel, Słowo żywota. 

 Ref.: Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, 
 Jedyny Ojca Syn umiłowany. 
 Zgładził grzech, Baranek na wieki, 
 Królów Król i Panów Pan. 

09.  Gdy klęczę przed Tobą,  
modlę się i składam hołd,  
Weź ten dzień, uczyń go Twym,  
i we mnie miłość wznieć.  
 
Ref.: Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu. /2x  
 
2. Wszystko Tobie daję,  
każdy sen i każdą myśl. 
Matko Boga, Matko moja, 
wznieś je przed Pana tron! 
 Ref.: Ave Maria… 
 
3. Gdy klęczę przed Tobą, 
widzę Twą radosną twarz. 
Każda myśl, każde słowo, 
niech spocznie w dłoniach Twych. 
 

010.  Uwielbiony bądź Panie Jezu nasz. Uwielbiony bądź Panie 
Jezu nasz. 
W sakramencie milości Zbawicielu nasz 
Uwielbiony bądź na wieki Panie nasz. 
 
2. Uwielbiony bądź Panie Jezu nasz.  
Uwielbiony bądź Panie Jezu nasz. 
Ty nas karmisz swym Ciałem                        
Dla nas chlebem się stałeś. 
Uwielbiony bądź na wieki Panie nasz. 



 
011. Ta krew z grzechu obmywa nas,             
Ta krew czyni nas bielszych od śniegu,    
Ta krew z grzechu obmywa nas,             
To jest Baranka święta krew .   
Jego krew, święta krew. 
Jego krew, święta krew z Golgoty. 
 
012.  O Jezu w Hostii utajony. 
Serce moje Cię czuje. 
I choć kryją Cię zasłony. 
Ty wiesz jak Cię miłuję. 
 
013.  Wspaniały dawco miłości, 
Składamy na Twoim Stole. 
Wszystko, co mamy, 
Wszystko, co mamy, choć i tak 
to od wieków jest Twoje. 
 
014.  Magnificat, Magnificat, 
Magnificat, anima mea dominum. 
Magnificat, Magnificat 
Magnificat, anima mea.  
 
015.  Przepraszam Cię  Boże  
w skrzywdzonym  człowieku 
Przepraszam dziś wszystkich was, 
żałuję za wszystko, to moja wina jest. 
 
016.  Panie przebacz nam! 
Ojcze zapomnij nam!  
Zapomnij nam nasze winy,  
przywołaj kiedy zbłądzimy!  
Ojcze, zapomnij nam!  

 
2. Panie przyjmij nas!  
Ojcze, przygarnij nas!  
I w Swej ojcowskiej miłości,  
ku naszej schyl się słabości!  
Ojcze, przygarnij nas!  



 
017.  Chcę wywyższać Imię Twe,  
chcę zaśpiewać Tobie chwałę. 
Panie dziś raduję się, bo przyszedłeś, 
by mnie zbawić. 
 
Z Nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, 
na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług, 
z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty. 
Chcę wywyższać Imię Twe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
018.  Nie bój się, wypłyń na głębię! 
         Jest przy Tobie Chrystus! 
 
019.  Tak mnie skrusz, tak mnie złam  
tak mnie wypal Jezu!    
Byś został tylko Ty! Byś został tylko Ty! 
JedynieTy!                                
 
020.  Przychodzisz  Panie  
mimo drzwi zamkniętych. 
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki. 
Ty jesteś z nami , poślij do nas Ducha. 
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie! 
 
 
021.  Marana tha, przyjdź Jezu Panie 
 w Swej chwale do nas zejdź! 
 Marana tha, usłysz wołanie,  
gdy się wypełnią wieki! 
 
022.  Jezu,  Baranku zraniony  
moim grzechem, uwielbiam Cię.      
Najczulszy Synu Ojca, błogoslawie Cię.     
Umiłowany Panie mój, kocham Cię.  
    
023.  Uwielbiam Twoje Imię,  
Uwielbiam Twoje Serce.  
Uwielbiam święte rany 



zadane w krwawej męce.        
Uwielbiam Twoją drogę i z krzyża siedem słów. 
Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. 
 
024.  Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,   
już teraz we mnie Twe królestwo jest.   
 
025.  Panie, proszę, spraw.                    
Aby życie mi nie było obojętne .           
Abym zawsze kochał to co piękne.          
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. 
 
026.  Bądź pozdrowiona, łaski pełna.  
Maryjo, Matko ma.  
Przyjmij dzięki, Matko moja, 
bo wielka dobroć Twa. 
  
Ref. Matko, ja wielbię Cię, 
Matko, ja kocham Cię,  
O Matko, spójrz, 
pobłogosław wszystkie dzieci swe.  
Matko, ja wielbię Cię, Matko,ja kocham Cię, 
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie.  
 
2. Dziś do Ciebie przychodzimy,  
Ty witasz dzieci swe. 
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, 
Ty dajesz łaski swe. 
Ref. Matko, ja wielbię Cię,….  
  
027. Uwielbiamy Cię, Jezu Baranku nasz, /3x 
Uwielbiony, bądź na wieki Panie nasz! 
 
028.  Jezu Tyś jest światłością mej duszy. 
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. 
Jezu Tyś jest światłością mej duszy.  
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. 
 
 



029.  Przyjdź Duchu Święty 
Z mocą swoją zstąp! 
Przyjdź Duchu Swięty 
Dawcą darów bądź! 
 
030. Powstaje dzień już świat się ze snu budzi 
I w rosach traw opada nocna mgła; 
Panience Swej piosenkę na dzień dobry 
Zaśpiewać chcę w tych pierwszych chwilach dnia. 
 
2. I choćby  świt deszczowy i ponury 
Rozpłakał się na sercu kładąc cień; 
Gdy jesteś z nami nigdy nie jest smutno, 
Panienko z Tobą piękny każdy dzień. 
 
3. Błogosław nam Swą świętą jasną dłonią, 
Pomóż wypełnić wszystko co Bóg chce; 
Twe wstawiennictwo niech od zła nas chroni, 
Opieką czułą otocz dzieci Swe. 
 
4. Jak czysta kartka nowy dzień przed nami, 
Niech żaden z grzechów jej nie zaćmi cień; 
O Matko pomóż nam być dziś dobrymi, 
Przyjm serca nasze i ten nowy dzień. 
 
031.  O Maryjo, prowadź nas do źródła miłosierdzia, Jezusa! 

 
032.  Przyjdź z pokłonem ludu Boży, 
przyjdź ze śpiewem ludu święty. 
Sław Jezusa, swego Zbawcę, 
wspaniałego Króla Chwały! 
 
033.  O, Fatimska Matko ma, 
niech mnie chroni dobroć Twa, 
Tak serdecznie proszę Cię,  
za Swym dzieckiem wstawiaj się 
…  do Jezusa prowadź mnie.                          
…  aż do nieba  prowadź mnie. 
…  drogą wiary prowadź mnie. 
…  zawsze kochaj Matko mnie. 
…  poblogoslaw Matko mnie. 



 
034.  Uwielbiam  Cię, o Panie mój. 
Uwielbiam Cię, o Jezu  mój. 
Niech Twoja Krew obmyje mnie. 
Uwielbiam Cię, o Jezu  mój. 
Wysłuchaj mnie... 
 
035.  Uwielbiam Cię, błogosławię Cię 
Swym Duchem ogarnij mnie. 
Uwielbiam Cię, chcę widzieć 
Twoją świętą twarz 
i w miłość Twoją wtopić się. 
 
036.  Maryjo Matko, 
do Syna prowadź nas. 
Ucz nas miłości 
Pokój daj. 
Maryjo Matko! 
Bolesna Matko... 
Kochana Matko... 
 
037.  Serce wielkie nam daj,  
zdolne objąć świat! 
Panie, serce nam daj, 
mężne w walce ze złem! 
 
 
038.  Do Twych stóp, Panie mój,                      
Chylę się w pokorze.                                 
Blisko Ciebie przebywać wciąż chcę.              
Nic nie może mnie odlączyć od miłości Twej .  
Dusza moja z radoscią wielbi  Cię. 
 
 
039. Uwielbiajmy Jezusa, 
bo kocha nas jak nikt. 
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. 
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas, 
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas, 
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. 
 



040.  Zbuduj, Ojcze nasz, 
Nowe Jeruzalem. (2x)   
Zwołaj, Panie, narody Swe,  
Niechaj w jedno połączą się.  
Zbuduj Nowe Jeruzalem,   
Nowe Jeruzalem. 
    
041.  Panie mój wielbię Cię. 
Tylko Ty Królem jesteś mym, 
tylko Tobie pragnę składać hołd. 
 
042.  Maryjo ukryj  mnie 
W najczystszym Sercu Twym... 
Zamieszkać w Tobie pragnę 
W ramionach Twych się skryć. 
W ramionach Twych się skryć. 
 
043.  Ojcze  kochamy  Cię, 
adorujemy Cię, 
wywyższamy święte Imię Twe,  
wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, 
wywyższamy święte Imię Twe. 
Jezu… 
Duchu… 
 
 
044.  Pragnę wielbić Ciebie Panie mój 
Wielbić Ciebie Panie mój. 
Wielkie Imię Twe 
jest godne, by je czcić. 
 
Pragnę chwalić … 
Pragnę kochać … 
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