1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku,
Jezus i w południe,
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok.
2. Kochaj Go, kochaj Go kochaj o poranku...
3. Wielbij Go, wielbij Go wielbij o poranku...
4. Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu śpiewaj o poranku...

1. Boża radość jak rzeka,
Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą (Alleluja) x2
2. Boża miłośc jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą (Alleluja) x2
3. Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą (Alleluja) x 2

Bądź pozdrowiony gościu nasz
W radosne progi nasze wejdź
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc

1. Jesteś radością mojego życia, o o o Panie mój /x2
Ref.: Ty jesteś moim Panem
Ty jesteś moim Panem
Ty jesteś moim Panem
Na zawsze jesteś Panem mym /x2
2. Jesteś Zbawieniem ...
3. Jesteś Obrońcą ...
4. Jesteś Miłością ...
5. Jesteś Nadzieją ...
6. Jesteś Pokojem ...

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:
Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja,
Amen, widocznie Bóg tak chce. Napewno!
Tak jak Maryja i Józef wypełniaj wolę Boga (jedyną)
I zanieś tam swój uśmiech i szczęście
Gdzie często płyną łzy.
2. Gdy z ciebie szydzą i z ciebie się śmieją, mów...
3. Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu, mów...
4.Gdy Pan ciebie wezwie i głos Jego słyszysz, mów...
5. Gdy Pan ciebie pośle do ludzi strapionych, mów...
6. Gdy wolę Pana tak ciężko zrozumieć, mów...

Barka
1.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.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wyjedziemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej Prawdy siecią i Słowem Życia

