Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
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Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat,
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest,
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
I Duchowi też, który łączy nas.
Przyjmij Panie te dary z rąk Twego kapłana.
Ten zadatek miłości Chrystusa i Pana.
Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy
Na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy.
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Przyjmij Boże te dary, prosimy Cię ze łzami,
CGae
A dla Krwi Syna Twego, zmiłuj się nad nami.
CGaE
Niech wonność tej ofiary przed Twój tron się wzniesie
I niech nam wiecznej chwały, nagrodę przyniesie.

Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach
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Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.
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Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom
I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż!
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Królu mój, Królu mój
Na Twą górę pragnę wejść
Z Ciebie zawsze czerpać chcę, bo Tyś pieśnią mą
Królu mój, Królu mój, w Twoim cieniu chcę się skryć
W odkupieniu Twoim trwać, bo tyś pieśnią mą
Ty jesteś dobry, dobry, ooo
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Królu mój, Królu mój, bądź jak wiatr w żaglach mych
Bądź opoką gdy trwa sztorm, bo tyś pieśnią mą
Królu mój, królu mój, bądź jak ogień w żyłach mych
Ty bądź echem moich dni, bo tyś pieśnią mą
Boże Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech
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My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej.
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