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Chcę przestąpić Jego próg 
Z dziękczynieniem w sercu mym,  
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go. 
Bo kolejny nadszedł dzień, 
Który dał dla mnie Bóg.  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. 

  
Pan radością mą, Pan radością mą,  
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.  
Pan radością mą, Pan radością mą, 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. 

 
 
 
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! 
  



2 
 

 
Biali, czarni i Mulaci  
Latynosi i Azjaci 
Eskimosi i Indianie 
Wszyscy chwalą Ciebie Panie 
 
Chwała Tobie Panie                
Tak było, tak jest i tak zostanie /2x 
 
Na Saharze i w Pekinie 
Tu w Inwałdzie i w Cieszynie 
W Nowym Jorku i w Bombaju 
Chwalą Ciebie w każdym kraju 
 
Chwała Tobie Panie                
Tak było, tak jest i tak zostanie /2x 
 
Wcześnie rano i o zmroku 
O dowolnej porze w roku 
W poście albo w karnawale 
Nie ma dnia gdy Cię nie chwalę 
 
Chwała Tobie Panie                
Tak było, tak jest i tak zostanie /2x 
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Na na na na na na  3x 
 
Jesteś życiem mym, więc każdy ruch 
robię w Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
 
Jesteś droga mą, więc każdy krok 
stawiam w Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
 
 Falę Twojej łaski Panie, 
gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię, 
Twa miłość mnie uwiodła, 
Jezu jakże to możliwe jest? 
 
Na na na na na na 3x 
 
Jesteś życiem mym, więc każdy ruch 
robię w Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
  
Jesteś droga mą, więc każdy krok 
stawiam w Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
 
Falę Twojej łaski Panie, 
gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię, 
Twa miłość mnie uwiodła, 
Jezu jakże to możliwe jest? 2x 
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Kładę życie u twych stóp, potrzebuję byś był tu 
jesteś zawsze kiedy braknie sił 
szukam Cię gdy jest mi źle, pragnę więcej łaski Twej  
chce Ci oddać całe życie swe 
 

ref.: Jezus drogą – Jesteś Panem i dla Ciebie żyję 2x 
 
2.Twa obecność wieczna jest, miłość Twa nie kończy się 
uwielbienie Tobie pragnę wznieść 
źródłem życia mego Pan 
wczoraj dzisiaj taki sam 
Bogiem nieskończonym jesteś Ty 
 
ref.: Jezus drogą – Jesteś Panem i dla Ciebie żyję 2x 
 
3. Miłością swą dziś obdarzasz mnie  
ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię 
z Tobą pragnę żyć  
 
ref.: Jezus drogą – Jesteś Panem i dla Ciebie żyję 4x 
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Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz ciemności 
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty? 

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 

Wodę zamieniłeś w wino 
Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty? Tylko Ty? 
Blaskiem rozświetlasz ciemności 
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty? 

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 

Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma! 
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? /x2 
Któż jest przeciwko nam? 

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny 
Boże nikt inny nie równa się z Tobą. 
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. 
Nasz Bóg, Nasz Bóg. 
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Gdy drogi pomyli los zły 
I oczy mgłą zasnuje 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się 

A kiedy gniew świat Ci przysłoni 
I zazdrość jak chwast zakiełkuje 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się! 

Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź 
Panie mój /2x 

Poprowadź jak Jego prowadzisz 
Przez drogi najprostsze z możliwych 
I pokaż mi jedną 
Tę jedną z nich 

A kiedy już głos Twój usłyszę 
I karmić się będę nim co dzień 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się! 
 
Ty tylko mnie poprowadź 
Tobie powierzam mą drogę 
Ty tylko mnie poprowadź 
Panie mój /2x  
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Srebra i złota mi brak,  
Lecz to, co mam, daję ci.  
W imię Pana Jezusa mego 
Daj rękę, powstań i chodź.  
 
Ref.: I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal. /x2  
Jezus Chrystus zbawić cię chce, 
Daj rękę, powstań i chodź. 

 
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał,   
abym przejrzał.   
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił  
z uwielbieniem.  
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.  
Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie. 

 
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,  
U Jego tronu oddajmy cześć.  
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,  
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!  
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,  
Rozraduj się w Nim, Światłości twej!  
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,  
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. 
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Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam 
W podziwie dla Tego, który wszystko dał!  
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, 
Ja chcę być jak Ty! 
 
Marana tha! /x4 
ref.: Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów /x2 

1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego 
Odsunął kamień, serce z ciała dał mi swego 
By nas na nowo zrodzić - wstąpił w niebo 
Aby świętego Ducha zesłać nam, Dlatego 

ref.: Nie mądrość świata tego 
Lecz Pana ukrzyżowanego 
Głosimy aż przyjdzie znów /x2 

2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie 
Zrodzeni w ogniu z Ducha życiem rozgłaszajcie 
Że tego któregośmy krzyżowali 
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały, Wziął stąd 
ref.:  
3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem 
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane 
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie 
Królestwa Jego - niechaj przyjdzie - przyzywajcie! 
ref.: 
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To się dzisiaj stanie 

Ma czternaście lat, Bogu mówi tak, mówi tak. 
Ma urodzić Go na Anioła znak nie wie jak. 
Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch. 
Ma czternaście lat, Bogu mówi tak, mówi tak. 
 

Ref.2x To jest zwiastowanie halo , halo. 
To się dzisiaj stanie halo , halo. 
 

Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch. 
Nie potrzeba słów, wszystko sprawi Duch, Święty Duch, 
Święty Duch. 
 

Józef o tym wie, widział to we śnie, jak we śnie. 
Wstaje nowy dzień, Pan Bóg rodzi się, rodzi się. 
 

Ref.2x To jest zwiastowanie halo , halo. 
To się dzisiaj stanie halo , halo. 
 

Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch. 
Nie potrzeba słów wszystko sprawi Duch, Święty Duch, 
Święty Duch. 
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Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś 
Do naszych serc, do naszych dni     / x2  

 

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie 
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię. 

 

Tyś Królem jest  /  x2 
wołamy przyjdź    / x2 

 

 

Śpiewaj, śpiewaj la, la, la 
(Śpiewaj, śpiewaj la, la, la) 
Klaskaj w dłonie klap, klap, klap 
(Klaskaj w dłonie klap, klap, klap) 
Podskocz sobie hop, hop, hop 
(Podskocz sobie hop, hop, hop) 
Niech wygaśnie w świecie zło. 
(Niech wygaśnie w świecie zło.) (2x) 
 
Śpiewaj, śpiewaj la, la, la, la 
Klaskaj w dłonie na cześć Pana (2x) 
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Siedem 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.     Siedem, dni ma tydzień. Który to święty dzień? 
Poniedziałek jest okej. Wtorek ani trochę mniej. 
I środek środy to dobry czas żeby modlić się. 
Czwartek wcale nie jest zły. Piątkowy wieczór czy 
Sobota rano śpiewamy Ci. 
Alleluja,  alleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. 
Każdego dnia, każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. 
Panie nasz. 

Wierni, bądźmy wierni. Dzielni, nie niedzielni. 
Poniedziałek jest okej. Wtorek ani trochę mniej. 
I środek środy to dobry czas żeby modlić się. 
Czwartek wcale nie jest zły. Piątkowy wieczór czy 
Sobota rano śpiewamy Ci. 
Alleluja,  alleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. 
Każdego dnia, każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. 
Alleluja,  alleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. 
Każdego dnia, każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. 
Panie nasz. 

Alleluja,  alleluja, alleluja,  każdego dnia. 
Alleluja,  alleluja, alleluja,  każdego dnia. 
Alleluja,  alleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. 
Każdego dnia, każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. 
Alleluja,  alleluja, nie tylko w niedzielę, nie tylko w kościele. 
Każdego dnia, każdego dnia, zawsze i wszędzie chcemy Cię wielbić. 
Panie nasz… 
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa  
Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba   /x2 
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Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2 
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas 
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2 
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat 

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

Nasz Pan potężny i groźny, Królem całej ziemi jest. 
A nam oddaje narody, słychać już zwycięstwa pieśń.  

Nasz Pan (o tak!) potężny (o tak!) i groźny (o tak!) 
Królem całej ziemi jest 
O tak, o tak Królestwo nadchodzi (o tak!) 
Słychać już zwycięstwa pieśń 

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

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

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

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie cała ziemia śpiewa, śpiewa. 
Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba. 
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1. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z  jedną dużą łzą. 
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. 
Ref. 
Za ten krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople krwi, 
Jezu dziękuję Ci! 
Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś ty, 
Jezu dziękuję Ci! 

2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój, pomogę dźwigać Ci. 
Żeby ten pot i ciężki znój, czegoś uczyły dziś. 
Ref. 
Za ten krzyż... 

3. Dźwigam ten krzyż i dźwigać chcę za grzeszny cały świat. 
Obmyję Ci z ramienia Krew i Twoich drogich szat. 

Ref. 
Za ten krzyż... 

 

Jeszcze się kiedyś rozsmucę,  jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie... 

Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, 
Chrystusie... 

I taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, 
Chrystusie... 

Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy - serce mi pęknie, 
Chrystusie... 

A kiedy serce mi pęknie i duch mój przed Tobą klęknie, 
Chrystusie... 

Wtedy w tak wielkiej rozpaczy, poproszę byś mi przebaczył, 
Chrystusie... 



14 
 

 

POZWÓL MI UWIERZYĆ 

Ref:  Pozwól mi uwierzyć Panie, że w cierpieniu siła, 
aby miłość nieść. 
Tam gdzie przyszłość jest zamknięta na nadzieje, 
tam gdzie człowiek poszukuje Ciebie. /x2 
 
1. Pozwól mi nie widzieć mego bólu, 
tej przeszkody do doskonałości. 
Pozwól mi zrozumieć, że cierpienie 
może stać się monetą do zdobycia. 

Ref:  Pozwól mi uwierzyć Panie… 

2. Pozwól mi zrozumieć swoje życie, 
to nie tylko to, które widzę. 
Pragnę przeżyć swoje horyzonty, 
aby stać się narzędziem Twej miłości. 

Ref:  Pozwól mi uwierzyć Panie… 

3. Chciałbym być wsparciem dla człowieka 
na którym każdy może oprzeć się. 
Chciałbym być twoim odbiciem, 
świadkiem Twojej obecności pośród nas. 
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Ref: Co takiego jest  
  innego w tej nocy  
  od wszystkich innych nocy?  
  Od wszystkich innych nocy?  
 
1.Bo w inne noce  
  idziemy spać wcześnie 
  i nie zostajemy ze starszymi.  
  I nie zostajemy ze starszymi.  
 
2.A tej tu nocy, a tej tu nocy  
  jesteśmy z wami razem.  
  A tej tu nocy, a tej tu nocy  
  jesteśmy z wami razem.  
 
Ref: Co takiego jest 
  innego w tej nocy 
  od wszystkich innych nocy? 
  Od wszystkich innych nocy? 
 
3.Bo w inne noce 
  idziemy spać wcześnie 
  zaraz po kolacji. 
  Zaraz po kolacji. 
 
4.A tej tu nocy, a tej tu nocy 
  wszyscyśmy pościli. 
  A tej tu nocy, a tej tu nocy 
  wszyscyśmy pościli. 
 

Ref: Co takiego jest  
  innego w tej nocy 
  od wszystkich innych nocy? 
  Od wszystkich innych nocy? 
 
5.Bo w inne noce 
  idziemy spać wcześnie 
  i nie czekamy na nic. 
  I nie czekamy na nic. 
 
6.A tej tu nocy, a tej tu nocy 
  na coś czekamy. 
  A tej tu nocy, a tej tu nocy 
  na coś czekamy. 
 
Ref: Co takiego jest 
   innego w tej nocy 
   od wszystkich innych nocy?  
   Od wszystkich innych nocy?  
 
7.Że jesteśmy z wami razem,  
  że wszyscy pościmy,  
  że na coś czekamy.  
 
 
8.Że jesteśmy z wami razem,  
  że wszyscy pościmy,  
  że na coś czekamy.  
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Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 
2. Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
Abba Ojcze!... 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia 
On wyswobodził nas z śmierci 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
Abba Ojcze!... 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
 
Raduje się dusza ma  
Wielbi Pana swego  
Będę Ci śpiewał z całej siły  
Sławić Cię będę za Twe dzieła  
Będę Ci śpiewał z całej siły  
Błogosławić będę Twoje imie  
Jest miłosierny Pan zastępów  
Moc Jego ramienia nad swym ludem  
Pan mój zbawca 
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Jesteś moim Panem.    
Opatrujesz moje rany.               
Jesteś doskonały!                    
Żyję w blasku Twojej chwały.      
Ty zachwycasz mnie! 

Gdy rozpraszasz ciemność, 
Twoje światło mnie wypełnia. 
Lęku z Tobą nie ma. 
Jesteś żywy tu i teraz. 
Mocno uchwyć mnie! 

Ref. Zaśpiewam Tobie nową pieśń.                   
Ty jeden o mnie wszystko wiesz.  
Nie zginę, bo Ty mocno kochasz mnie.  
Ty jesteś moją Drogą, więc                             
Za Tobą zawsze będę szedł.                            
Ty, Panie, ciągle zaskakujesz mnie!                   
la la la la...       

Jesteś moim Panem.    
Opatrujesz moje rany.               
Jesteś doskonały!                    
Żyję w blasku Twojej chwały.      
Ty zachwycasz mnie! 

Gdy rozpraszasz ciemność, 
Twoje światło mnie wypełnia. 
Lęku z Tobą nie ma. 
Jesteś żywy tu i teraz. 
Mocno uchwyć mnie! 
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A my! chcemy być tacy jak tych trzech 
Kiedy widzieli ognisty piec 
Nie bali się! Nie bali się! 

Jest taka historia, że przechodzą ciary 
można ją przeczytać w Testamencie Starym 
Dzielni chłopacy, a było ich trzech! 
Woleli umierać, niż popełnić grzech! 
Nie chcieli się kłaniać, nigdy i nikomu 
Kłaniali się tylko Jedynemu Bogu! 
Za to co zrobili do pieca ich wrzucili 
W piecu wielki ogień 
A oni nie zgineli! 

Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 

A my! chcemy być tacy jak tych trzech 
Kiedy widzieli ognisty piec, Nie bali się! 2x 

Oni dzielnie stali, nie bali się płomieni 
Ludzie to widzieli - stali zadziwieni 
Nabuchodonozor, który ich tam wrzucił 
Kiedy to zobaczył, od razu się nawrócił 
Wydał taki rozkaz, nie kłaniać się nikomu 
Tylko Jedynemu, Jedynemu Bogu! 
A morał tej historii, taki tu pasuje 
Kto nie zdradzi Boga - ten się uratuje! 

Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 

A my chcemy być tacy jak tych trzech 
Kiedy widzieli ognisty piec, Nie bali się! 2x 

Można uciekać, można się bać 
Można też zaufać i pokonać w sobie strach! 

A my chcemy być tacy jak tych trzech 
Kiedy widzieli ognisty piec, Nie cykali się! ( o nie!) 2x 
Nie bali się! 
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1. Wielka burza łódź szarpała, uczniowie przerażeni.          
„Ratuj, Panie, bo giniemy!”, a Jezus spał.                      
Kiedy wstał, rozkazał wichrom i wszystko się zmieniło,      
Spokorniało i ucichło na Jego głos!                               

Ref. Chodzić po wodzie umie, uzdrawia bez problemu.      
Jezus mnie rozumie, prowadzi nas ku Niebu. /x2 O-o-o!   

2. Wielki tłum chciał słuchać Pana, uczniowie pomyśleli: 
„Ludzie głodni są od rana” – a Jezus wstał. 
Wystarczyło bardzo mało - pięć chlebów i dwie rybki! 
Nakarmili rzeszę całą na Jego głos. 

 

Należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, 
wybieram Ciebie – amen 
Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, 
wybieram Ciebie - amen! 
Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, 
wybieram Ciebie - amen! 

Należę do Ciebie, Boże Ojcze wszechmogący, 
gorący z miłości, wszechmocny, nieobcy. 
"Ja Jestem" - mówisz, dzieci swych nie gubisz, 
ja wybieram Ciebie, mój dobry Ojcze na niebie. 
"Jesteś umiłowane, moje dziecko wybrane, 
upragnione przeze mnie, od początku kochane. 
Ja Jezusa ci daję, aby był twoim Panem". 
On da radę, to Król - powiedz tylko: AMEN! 

Należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, 
wybieram Ciebie – amen 
Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, 
wybieram Ciebie - amen! 
Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, 
wybieram Ciebie - amen! 
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Nie potrzebuje wielkich słów, z radością chcę zaśpiewać znów 
Uo o oou, uo o oou! 
Nie jestem i nie będę sam, bo w Tobie przyjaciela mam 
Uo o oou - uo o oou uou! 
Odnalazłem Cię! Hej! Mój szczęśliwy dzień! 

Kochać chcę, bo kochany czuje się! 
Śpiewam!  Uo o oou - uo o oou! 
Już nie sam, mój kochany Jezu mam 
Ciebie!  Uo o oou - uo o oou! 

Nie potrzebuje wielkich słów, z radością chcę zaśpiewać znów 
Uo o oou, uo o oou! 
Nie jestem i nie będę sam, bo w Tobie przyjaciela mam 
Uo o oou - uo o oou uou! 
Odnalazłem Cię! Hej! Mój szczęśliwy dzień! 

Kochać chcę, bo kochany czuje się! 
Śpiewam!  Uo o oou - uo o oou! 
Już nie sam, mój kochany Jezu mam Ciebie! 
Uo o oou - uo o oou! 

Nic nie jest ważne, jednego pragnę, 
Z Tobą na zawsze być! 
Nic nie jest ważne, chcę poznać prawdę, 
A prawdą jesteś Ty! /2x 

Kochać chcę, bo kochany czuje się! 
Śpiewam!  Uo o oou - uo o oou! 
Już nie sam, mój kochany Jezu mam Ciebie! 
Uo o oou - uo o oou! 
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 1. Stoję Panie u Twych drzwi, Czekam aż otworzysz mi  
Ty uczyłeś jak mam żyć, Ja mądrzejsza chciałam być  
Ciemno jest, boję się, Nie chcę tego, nie, nie, nie  
Teraz wiem, zrobiłam źle, Panie błagam, ratuj mnie  
 
Ref: Puk, puk, puk - oto ja!  
Zagubiona owca Twa  
Puk, puk, puk - czy to Ty?  
Jezu proszę otwórz mi  
 
2. Całe życie uczysz nas, Ta nauka czasem idzie w las 
Chciałam dobrze, wyszło źle, Jak tu nie załamać się 
Stoję Panie u Twych drzwi, Czekam aż otworzysz mi 
Teraz wiem, to był błąd, Panie błagam, weź mnie stąd 

 

 

Ref: Matko Nasza Matko Boga Do Jezusa nas poprowadź My 
pójdziemy razem z Tobą bo Ty jesteś nasza drogą  

1. Ona pomocą naszą jest Gdy jest mi źle do niej zwracam się 
W ciemną noc prowadzi mnie Bo najlepszą mamą jest  

2. Powierz jej nadzieje swe Ona uratuje cię 
Więc nie bój się i zaufaj jej Bo najlepszą mamą jest 
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1. Ziemia, którą mi dajesz 
Nie jest fikcją ani bajką. 
Wolność, którą mam w Tobie 
Jest prawdziwa 
 
Wszystkie mury na drodze 
Muszą, muszą ustąpić 
Bo wiara góry przenosi 
A ja wierzę Tobie 
 
Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem 
I oddam Tobie chwałę 
I nic już nie zamknie mi ust 
Żaden mur i żadna ściana 
Największa nawet tama 
Już nie, nie zatrzyma mnie już. 
 
2. Większy, większy jest we mnie Ten 
Który mnie umacnia 
Żaden goliat nie może 
Z nim równać się x2 

 


