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Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan, który dał nam Pan. 

Weselmy się, weselmy się 

I radujmy się nim i radujmy się nim. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim. 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan 

 

 

Ktoś cię dzisiaj woła, 

Ktoś cię dzisiaj szuka, 

Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. 

Wyjdź Mu na spotkanie 

Z miłym powitaniem, 

Nie lekceważ znajomości tej. 

Woła cię, woła cię, 

Szuka cię, szuka cię, 

Czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw 

Woła cię, woła cię, 

Szuka cię, szuka cię, 

Aby tobie podać swoją dłoń. 

Chrystus ciebie woła, 

Chrystus ciebie szuka, 

Chrystus pierwszy poda ci swą dłoń, 

Więc dłużej nie zwlekaj, 

Na nic już nie czekaj, 

Tylko Chrystus może pomóc ci 



Kiedyś wino i chleb  

Teraz ciało i krew  

Możesz wierzyć lub nie  

To naprawdę dzieje się  

 

Ciągle czekasz na cud  

Niespokojny twój duch  

A ja przypomnę że  

W ciszy i przy blasku świec  

cud największy dzieje się  

 

Kiedyś wino i chleb …. 

 

Wypatrujesz co dnia  

Czekasz na jakiś znak  

A ja przypomnę że  

W ciszy i przy blasku świec  

cud największy dzieje się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wystarczy abyś Był    

Nie musisz mówić nic 

Panie mój, Panie mój  

Gdy jesteś mówisz mi 

Że kochasz nie od dziś  

Panie mój, Panie mój 

 

 

 

 

Gdy po wielkim połowie Jezus z  uczniami szedł, 

Pytał Piotra Szymona,   tak jak dziś pyta mnie   /x2 

Bracie, siostro, czy miłujesz mnie  

- Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię 

Bracie, siostro, czy modlisz się 

 - Tak, Panie, Ty wiesz, że modlę się   

Bracie siostro, czy niesiesz mój Krzyż  

- Tak, Panie, Ty wiesz, że niosę Go 

 

 

 

 

 

 

 

 



O-o-o  niebo jest w sercu mym  

Królestwo Boga tutaj jest  

- niebo jest w sercu mym  

Majestat Jego pośród nas  

- niebo jest w sercu mym  

On radość swą przynosi nam  

- niebo jest w sercu mym  

Ogarnia nas świętości blask  

- niebo jest w sercu mym  

 

O-o-o  niebo jest w sercu mym  

 

Pan za mnie zmarł bym życie miał  

- niebo jest w sercu mym  

To życie, które wiecznie trwa  

- niebo jest w sercu mym  

W Chrystusie cała ufność ma  

- niebo jest w sercu mym  

Dziedzictwem moim Chrystus Pan  

- niebo jest w sercu mym 

 

 
W moim sercu mieszka Bóg a Jego flagą radość jest  /x2 

Podniosę flagę wysoko, wysoko  /x2 

Niech pozna, pozna cały świat    /x2 

Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą    /x2 

Niech pozna, pozna cały świat    /x2 



Mama czuwa Mama wie  

Czego każde dziecko chce  

Mama kocha Mama wie najlepiej  

Czego mi brakuje  

Czego potrzebuje  

Mama kocha Mama wie najlepiej.  

 

Nie potrzebne Mamie  

Brylanty złoto i korona  

Ona piękna jest bez tego  

I Błogosławiona.  

 

Można Ciebie namalować  

Można o Tobie śpiewać  

Bo Ty jesteś najpiękniejsza  

Bo Ty jesteś Królową Nieba.  

 

Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi      

Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni      

Hojny jesteś tak                                  

Stworzyłeś dla nas ten piękny świat        

I wszystko oddałeś nam                        

Podziękować Tobie Boże chcę                

Za to wszystko co mam! 

 

 

Dziękuję wam,  za radość, za miłość, za ciepło rąk.  

Dziękuję wam,  że daliście mi wejść  w swojego życia krąg.  

Za dom, do którego się tęskni,  w którym tak dobrze być.  

Dziękuję Wam, Dziękuję wam, że  pozwoliliście mi żyć.  

 

 


