WIECZÓR
UWIELBIENIA
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH

Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2

Niech Twój Święty Duch /×2
Dziś przenika mnie /×2
I niech zawsze już /×2
Gości w duszy mej /×2

Niech wiara zagości,
nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas. / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2
Duchu Święty, przyjdź! / ×2

Refren:
I niech spadnie deszcz /×2
Błogosławieństw Twych /×2
Ojcze obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź /×2 //bis

Duchu Święty, przyjdź /×2
Działaj z mocą w nas /×2
Duchu Święty przyjdź/×2
Przemień smutku czas /×2
Refren:

I niech spadnie deszcz
Błogosławieństw Twych
Ojcze obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź //bis

PRZYJDŹ, JEZU, PRZYJDŹ

DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Przyjdź, Jezu, przyjdź, czekamy dziś, Dotknij, Panie, moich oczu,
Do naszych serc, do naszych dni. /×2 abym przejrzał, abym przejrzał.
Dotknij, Panie, moich warg,
Niech spłynie Twoja łaska
abym przemówił uwielbieniem.
i niech wypełni mnie,
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Bo nadszedł czas,
Niech Twój Święty Duch dziś
by cały świat poznał Cię.
ogarnia mnie /×2
Tyś Królem jest
Zak.: Niech Twój Święty Duch dziś
(Tyś Królem jest),
ogarnia mnie
wołamy przyjdź
(wołamy przyjdź).
JESTEM TU, BY WIELBIĆ
Tyś Królem jest
(Tyś Królem jest),
Ty światłość dnia
wołamy przyjdź
wszedłeś w moje ciemności,
(wołamy przyjdź).
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą Twarz
Przyjdź, Jezu, przyjdź.
i Spojrzenie Miłości,
Którym roztapiasz mój strach.
CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE
Ref. 1: Jestem tu, by wielbić,
Chcę wywyższać Imię Twe,
by oddawać chwałę.
chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
Panie dziś raduję się,
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.
/Z nieba zstąpiłeś i chcesz
Ty czasów Król, wywyższony na
prowadzić mnie,
wieki,
na krzyżu zmarłeś, by mój
Jaśnieje w Niebie Twój Tron.
zapłacić dług.
Zszedłeś na Ziemię, by stać się
Z grobu wstałeś i dziś
Człowiekiem,
Nieba Królem jesteś Ty.
By rajem stał się mój dom.
Chcę wywyższać Imię Twe. / ×2
Ref. 1: Jestem tu, by wielbić…
Zak.: Chcę wywyższać Imię Twe.

Ref. 2: I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój Krzyż. /×4
Wezwij Imię Twojego Pana i On
zbawi Cię. /×4
Ref. 2: I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój Krzyż! /×4
JEZUS, ŚWIĘTY NAMASZCZONY PAN
Jezus, Jezus
Święty, namaszczony Pan, Jezus
Jezus, Jezus
Żyje wywyższony Pan, Jezus
Twe imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
Twe słowo jak lampa u mych stóp
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham./ × 2

Zak.: Jezus, Jezus
STOJĘ DZIŚ
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!

TWOJA MIŁOŚĆ
Jesteś blisko mnie,
tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe,
wiem, jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr.
Otwieram się i czuję znów, że
/Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd
za dnia.
Twoja miłość sprawia, że
nieskończenie dobry Święty Duch
ogarnia mnie. /×2 //bis
SCHOWAJ MNIE
Schowaj mnie pod skrzydła Swe.
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej. /×2
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód.
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg. /×2

Odpocznę dziś w ramionach Twych.
Dusza ma w pokoju będzie trwać.
/×2
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz
mnie.
Panie, Królem Tyś spienionych wód.
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg. /×2
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg

JESTEŚMY PIĘKNI

12. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

Jesteśmy piękni Twoim pięknem
Panie. / ×2
Ty otwierasz nasze oczy na piękno
Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy na piękno
Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na
Twoje piękno

Tobie chór aniołów śpiewa nową
pieśń:
Chwała Barankowi! /x2
Ref.:
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja!
Chwała i cześć! /x2

MODLITWA W INTENCJI EWANGELIZACJI
Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
aby uczynić nas rybakami ludzi,
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
nieme błagania wielu braci,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.
Poprzez Twoją drogocenną Krew,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć
na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować
cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi,
Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen.

