Raduje się dusza ma wielbi Pana swego
ZAGRAJ BARKĘ VIII EDYCJA
Będę Ci śpiewał z całej siły
18 MAJA 2018R. GODZ. 19.00
PARK. IM. JANA PAWŁA II W KRAŚNIKU Sławić Cię będę za Twe dzieła
Duchu Święty przyjdź /4x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości
Niech miłość zagości w nas./2x
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim nie opuścisz mnie!
Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię!
Do Swojego serca mocno przytul mnie!
1. (x2)
Tak jak jasne słońce, patrzysz na mnie z góry.
Nie zasłonią Ciebie, nawet ciemne chmury.
2. (x2)
Przyjaźń Twa serdeczna zawieźć mnie nie
może.
Grzechy me wybaczasz Miłosierny Boże.
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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Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje imię
Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan mój zbawca.
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
Ref.
Łandarej-łandaoooo,
łandarej-łandao [Alleluja!]

1. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
i Jego sprawiedliwości,
a wszystko inne będzie wam przydane
Alleluja, alleluja!
Maryjo, Królowo Polski
Maryjo Królowo Polski,
jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.
Jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.
Maryjo, jesteśmy młodzi,
Maryjo jesteśmy młodzi,
już dzisiaj zależy
od polskiej młodzieży
następne tysiąc lat.
Już dzisiaj zależy
od polskiej młodzieży
następne tysiąc lat.
Maryjo, Królowo nasza,
Maryjo, Królowo nasza,
Ciebie prosimy,
uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.
Ciebie prosimy,
uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.

Pan kiedyś stanął nad
brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść
za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie
spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na
brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś
łów.

2. Jestem ubogim
człowiekiem,
Moim skarbem są ręce
gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz
ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
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nowe piosenki, nowe tańce,
obejrzyj instrukcje przed próbą.

