WIECZÓR
UWIELBIENIA
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY

SPOCZNIJ NA NAS, DUCHU PANA

1. Przyjdź, Duchu Święty,
ja pragnę.
O to dziś błagam Cię,
/Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie. / ×2

Spocznij na nas, Duchu Pana,
(Duchu Pana)
Duchu mądrości i rozumu,
(i rozumu)
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy,
Duchu miłości i mocy.

2. Przyjdź, jako Mądrość
do dzieci,
przyjdź, jak ślepemu wzrok.
/Przyjdź, jako moc w mej
słabości,
weź wszystko, co moje jest. / ×2
3. Przyjdź, jako Źródło w pustyni,
z mocą swą do naszych dusz.
/O, niech Twa moc uzdrowienia,
dotknie, uleczy mnie już. / ×2
4. Przyjdź, Duchu Święty,
ja pragnę.
O to dziś błagam Cię,
/Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie. / ×2

UWIELBIAM IMIĘ TWOJE, PANIE

Uwielbiam Imię Twoje, Panie,
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję.
Z radością śpiewam Ci pieśń. / ×2
O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie,
Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś
ze wszystkich sił.
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
/ ×2

STOJĘ DZIŚ

ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

Stoję dziś, moje serce,
ręce tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który
wszystko dał.
Stoję dziś, moją duszę, Panie,
Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!

Święte imię Jezus,
Święte imię Jezus.
Jest na ustach mych
i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię.

CHWALĘ CIEBIE, PANIE

1. Chwalę Ciebie, Panie
i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe.
Ref. Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt,
nie dorówna Tobie nikt. / ×2

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą,
życiem,
Daj mi poznać Twoje drogi,
Bym nie zbłądził nigdy już.
Ref. Bo wielkiś Ty…

3. Jesteś świata Panem i Opoką,
W Tobie składam troski swoje,
Tobie daję serce swe.
Ref. Bo wielkiś Ty…

Święte imię Jezus,
Święte imię Jezus.
Jest na ustach mych
i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym Zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia,
w Nim zbawienie jest.
Nie ma w innym Zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia,
w Nim zbawienie jest.
O, WYCHWALAJCIE GO
WSZYSTKIE NARODY
O, wychwalajcie Go wszystkie
narody.
I wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami
potężna,
A Jego wierność trwa na wieki.
O, alleluja, alleluja. / ×4

OTWÓRZ ME OCZY, O PANIE

PRZYJACIELU

/Otwórz me oczy, o Panie,
Otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie,
Chcę widzieć Ciebie. / ×2

/1. Przyjacielu, chcę zostać
z Tobą, przy Tobie chcę być.
I nie trzeba, byś mówił coś,
wystarczy byś był. / ×2

Wywyższonego widzieć chcę,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej Swą miłość i moc,
Bym śpiewał:
Święty, Święty, Święty.

Bo nie ma większej miłości niż ta,
gdy Ktoś życie oddaje,
bym ja mógł żyć. / ×2

/Otwórz me oczy, o Panie,
Otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie,
Chcę widzieć Ciebie. / ×2

/2. Chcę być z Tobą,
gdy jest mi dobrze
i kiedy mi źle.
Przyjacielu, otwieram przed
Tobą serce swe. / ×2

Bo nie ma większej miłości niż ta,
Wywyższonego widzieć chcę,
gdy Ktoś życie oddaje,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. bym ja mógł żyć. / ×2
Wylej Swą miłość i moc,
Zak. Bo nie ma większej miłości
Bym śpiewał:
Święty, Święty, Święty.
MEMU BOGU, KRÓLOWI
Wywyższonego widzieć chcę,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej Swą miłość i moc,
Bym śpiewał:
/Święty, Święty, Święty. / ×3
Chcę widzieć Ciebie.
/Święty, Święty, Święty. / ×3
Chcę widzieć Ciebie.

Memu Bogu, Królowi
będę śpiewał tę pieśń,
Teraz zawsze, na wieki. Amen.
Memu Bogu, Królowi
będę śpiewał tę pieśń,
Teraz zawsze, na wieki. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.

PRZYJDŹ JAK DESZCZ

OGRODY

1. Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś
Suchą ziemię naszych serc.
Przyjdź jak deszcz na spragniony
świat;
Dotknij nas, tak jak wiatr;
Rozpędź smutek, otrzyj łzy,
Zabierz tam, gdzie się w radość
zmienia strach.
Wszystko dziś, nowe staje się.
Panie, przyjdź i napełnij mnie!

Już teraz we mnie
kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie
Twe Królestwo jest. / ×2
Już teraz we mnie
kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie
Twe Królestwo jest. / ×2
Twe Królestwo, Twe Ogrody
Twe Królestwo,
już teraz we mnie jest.

Ref.: Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc,
Tak pragniemy Ciebie, Panie.
Niech Twa moc dziś objawi się, Twe Królestwo, Twe Ogrody
Twe Królestwo,
Pokaż swoją chwałę!
już teraz we mnie jest.
2. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz,
Obmyj gorycz, żal i ból.
Już teraz we mnie
Pozwól dziś, niech nadzieja
kwitną Twe ogrody,
kwitnie w nas.
już teraz we mnie
To, co złe zniknie gdzieś,
Twe Królestwo jest. / ×2
nowy dzień nastaje już,
Już teraz we mnie
Jesteś jak słońca blask
kwitną Twe ogrody,
w pochmurny czas.
już teraz we mnie
Wszystko dziś nowe staje się,
Twe Królestwo jest. / ×2
Panie, przyjdź i napełnij mnie.

Ref.: Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc,
Tak pragniemy Ciebie, Panie…

Zak. Już teraz we mnie
Twe Królestwo jest.

