


1. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę 

Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca 

Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały 

Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło 

Duchu Święty, Ożywicielu - przyjdź!



2. Ref.: Duchu Święty, przyjdź  
Duchu Święty, przyjdź. / x 2 

1. Niech wiara zagości, 
Nadzieja zagości, 

Niech miłość zagości w nas. /x2 
Ref. 

2. Niech życie zagości, 
Niech wolność zagości, 

Niech mądrość zagości w nas. /x2 
Ref. 

3. Niech pokój zagości, 
Niech szczęście zagości, 

Niech radość zagości w nas. /x2 
Ref 



3. 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 x4  

Tylko Jezus jest Panem x2  

On jest Panem ziemi tej 



4. Memu Bogu Królowi  
będę śpiewał tę pieśń, 

teraz, zawsze, na wieki, Amen.  
Alleluja, Alleluja,  

Alleluja 
Amen!  



5. Panie mój przychodzę dziś 

Serce me skruszone przyjm  

Skłaniam się przed świętym tronem Twym 

Wznoszę ręce moje wzwyż  

Miłość mą wyznaję Ci 

Uwielbiam Ciebie w Duchu  

Uwielbiam w Prawdzie Cię 

Życie me oddaję Tobie - uświęć je 



6. 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 



7. Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie!  

Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie! 

Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje Panie!  

Ty otwierasz nasze oczy, Panie! 

…na Twoje piękno 



8. Jezus najwyższej godzien chwały 
Jezus najwyższej godzien czci 
Jego imię jest ponad wszystko  

Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go  
 

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać  
Na imię Jezus każdy skłoni się  

I każdy język wyzna że to Chrystus Boży Syn  
 Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd  

 
Wszelka władza i moc i majestat  

Są w rękach Twych (2x)  
Tak! władza i moc i majestat  

Są w rękach Twych  
Tyś Pan i Król Boży, Jedyny Syn 



Ref.:  
Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, 

klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. (2x) 

1. Pan najwyższy, straszliwy, jest Królem całej ziemi.  
On poddaje nam narody, jest Królem całej ziemi. 

Ludy rzuca nam pod stopy, jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama,. WYKRZYKUJCIE… 

2. Wybrał dla nas dziedzictwo, jest Królem całej ziemi. 
Bo nas bardzo miłuje, jest Królem całej ziemi. 

I śpiewajcie Mu, śpiewajcie, jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama…WYKRZYKUJCIE… 

3. On zasiada na tronie, jest Królem całej ziemi. 
Możni świata hołd mu złożą, jest Królem całej ziemi. 

Bo do niego należą, jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama,…WYKRZYKUJCIE…


