
A New Beginning
(Kevin Bond/New Birth Total Praise Choir)

Yesterday is gone
And tomorrow is new
Everything that’s gone undone
Now it's time for you to do
Look forward to a brighter day
And a great expected end
It’s a new day and a new beginning (2x)

Behold I’ll do a new thing
Much more than the eye has ever seen
Behold I’ll do it
I’ll do it in you, in you

Your future's now at hand
Time to get it in the fight
Work while it is day
So you can rest throughout the night
A blessing now received
And a reward in the end
It’s a new day and a new beginning (2x)

A: Begin again (3x)
Start all over again

T: My future, my blessing
My promise, my reward
Start all over again

S: Yesterday is gone, tomorrow is new
Today’s the gift I have so I will
Start all over again

All: My future, my blessing
My promise, my reward
Start all over again

All: Begin again (3x)
Start all over again

All: Begin again (3x)

Nowy Początek
(tłumaczenie: Iwona Pająk)

Wczoraj już minęło
A jutro jest nowe
Wszystko to co minęło niewykonane
Teraz jest czas dla Ciebie by wykonać
Oczekuj na jaśniejszy dzień
I wspaniały, spodziewany koniec
To jest nowy dzień i nowy początek (2x)

Przyjrzyj się,Ja dokonam nowej rzeczy
znacznie więcej niż oko do tej pory widziało
Przyjrzyj się, Ja to zrobię
zrobię to w Tobie, w Tobie

Twoja przyszłość jest teraz na wyciągnięcie ręki
Czas stanąć do walki
Pracuj, póki jest dzień
Byś mógł odpocząć w ciągu nocy
Błogosławieństwo otrzymane teraz
I nagroda na końcu
To jest nowy dzień i nowy początek (2x)

A: zacznij od nowa (3x)
zacznij całkiem od nowa

T: Moja przyszłość, moje błogosławieństwo
Moja obietnica, moja nagroda
zacznij całkiem od nowa

S: Wczoraj minęło, jutro jest nowe
Dziś jest darem, który mam, więc
zacznę całkiem od nowa

All: Moja przyszłość, moje błogosławieństwo
Moja obietnica, moja nagroda
zacznę całkiem od nowa

All: zacznij od nowa (3x)
zacznij całkiem od nowa

All: zacznij od nowa (3x)



Bless Your Name
(Nolan Williams)

Lord we love your name
We bless your name
For your name is worthy
To be lifted up

Giving honor
God the Father
Holy Spirit
Christ the Son

We bless your Name
Lord
We lift your Name
Higher, higher
Lord we
Bless your Name

Bless your Name

For your name is worthy to be
Lifted up

Błogosławimy Twoje Imię
(tłumaczenie: Anita Górska)

Panie kochamy twoje imię
Błogosławimy twoje imię
Bo twoje imię jest godne
wywyższania

Oddajemy chwałę
Boże Ojcze
Duchu Święty)

Chrystusie Synu

Błogosławimy Twoje Imię
Panie
Wywyższamy Twe Imię
Wysoko i jeszcze wyżej
Panie my
Błogosławimy Twoje Imię

Błogosławimy Twoje Imię

Bo twoje imię jest godne by być
Wywyższonym



Changed
(Walter Hawkins)

A change, a change has come over me

He changed my life and now I'm free

He washed away all my sins and he made me

whole

He washed me white as snow

He changed, my life complete, and now I sit

I sit at his feet

To do what must be done

I'll work and work, until he comes

A wonderful change has come over me (2x)

Oh, he changed (changed)

My life complete (changed)

And now I sit (changed)

I sit at his feet (I'm so glad you changed me)

To do (changed)

What must be done (changed)

I'll work and work (changed)

Until he comes (I'm so glad he changed me)

A wonderful change has come over me (2x)

Changed

Changed

Changed

I'm so glad you changed me

Changed

Changed

Changed

Przemieniony
(tłumaczenie: Iwona Pająk)

Przemiana, przemiana nadeszła dla mnie

On odmienił moje życie i teraz jestem wolny

On obmył wszystkie moje winy i uczynił mnie

zdrowym

On wybielił mnie jak śnieg

On w pełni odmienił moje życie i teraz siedzę,

Siedzę u Jego stóp

By wykonać to co musi być wykonane

Będę pracować i pracować, póki On nie powróci

Cudowna przemiana przyszła dla mnie (2x)

Oh, On odmienił (odmienił)

Moje życie zupełnie (odmienił)

I teraz siedzę (odmienił)

Siedzę u Jego stóp (tak się cieszę, że mnie

odmieniłeś)

By wykonać (odmienił)

Co musi być wykonane (odmienił)

Będę pracować i pracować (odmienił)

Póki On nie powróci (tak się cieszę, że On mnie

odmienił)

Cudowna przemiana przyszła dla mnie (2x)



It's Done
(Anita Wilson, Michael McDonald, Kenny Loggins)

It's done
What I shall be I already am
It's done
God has worked it out on my behalf
My eyes may not see it
By faith I receive it
It will manifest
It's already done

Praise him in advance
Worship in advance

Done (2x)
It's already done
(2x)

My healing (2x)
It's already done

My victory (2x)
It's already done

Your healing, your victory
It's already done

Power for this hour
It's already done!

Favor for my neighbor (2x)

Favor for me (2x)

I receive my healing
I receive my victory
It's already done! (2x)

It will manifest
It's already done!
(repeat)

To się już dokonało
(tłumaczenie: Iwona Pająk)

Dokonało się
Czym miałem się stać, już jestem
Dokonało się
Bóg tego za mnie dokonał
Moje oczy jeszcze tego nie widzą
Ale przyjmuję to przez wiarę
To się ukaże
To się już dokonało

Chwal Go przedwcześnie
Uwielbiaj przedwcześnie

zrobione (2x)
To już się dokonało
(2x)

Moje uzdrowienie (2x)
To już się dokonało

Moje zwycięstwo (2x)
To już się dokonało

Twoje uzdrowienie, Twoje zwyciestwo
To już się dokonało

Moc w tej godzinie
To już się dokonało

Powodzenie dla mojego sąsiada (2x)

Powodzenie dla mnie (2x)

Przyjmuje moje uzdrowienie
Przyjmuje moje zwycięstwo
To już się dokonało! (2x)

To się ukaże
To już się dokonało!
(powtórz)



My Everything
t. i muz.: Anna Madej

Zwrotka 1:
You are more than enough
You gave me hope that
never ends You are
great and mighty
Your praise fills the heavens

I love you more and more each
day Jesus you're the only One
Nothing compares to You
I delight in Your great love
So I will sing

Refren:
I feel peace when I call out
your Name I feel joy when
You are close to me
You're my everything x3
Oooo

I feel peace when I call out
your Name I feel joy when
You are close to me
You're my everything x2
Oh Lord
I wanna be where You are x2

Zwrotka 2:
I stand upon the solid rock
Your promises will never fail
Of this alone I am sure
When I see the cross, I see
freedom

Zwrotka 1:
Wystarczasz mi Panie
Dałeś mi nadzieję, która
nigdy nie ustaje Jesteś wielki i
potężny
Twoja chwała wypełnia niebiosa

Z każdym dniem kocham Cię
coraz bardziej Jezu, jesteś dla
mnie jedyny
Nic nie równa się Tobie
Zachwycam się Twoją wielką
miłością, więc zaśpiewam

Refren:
Czuję pokój, kiedy wzywam
Twoje Imię Czuję radość,
kiedy jesteś blisko mnie Jesteś
dla mnie wszystkim

Czuję pokój, kiedy wzywam
Twoje Imię Czuję radość,
kiedy jesteś blisko mnie Jesteś
dla mnie wszystkim, o Panie

Chcę być tam gdzie Ty

Zwrotka 2:
Stoję na solidnej skale
Twoje obietnice nigdy mnie
nie zawiodą Tego jednego
jestem pewien,
kiedy widzę krzyż, widzę wolność



I want to grow in Spirit and truth I
want to thank You for your love,
for each day, for your grace
I can't imagine my life
without You So I will
sing

Refren:
I feel peace when I call out
your Name I feel joy when
You are close to me
You're my everything x3
Oooo

I feel peace when I call out
your Name I feel joy when
You are close to me
You're my everything x2
Oh Lord
I wanna be where You are x2

Outro:
Hallelujah x4

S: Yes, You are my Lord
x3   Yes, You are my,
Hallelujah

A: Hallelujah, Lord x4
Hallelujah

T: King of kings, Lord of
lords x3  King of kings,
Hallelujah

Chcę wzrastać w Duchu i prawdzie
Chcę Ci dziękować za
Twoją miłość, za każdy
dzień, za Twoją łaskę
Nie wyobrażam sobie życia
bez Ciebie, więc zaśpiewam

Refren:
Czuję pokój, kiedy wzywam
Twoje Imię Czuję radość,
kiedy jesteś blisko mnie Jesteś
dla mnie wszystkim

Czuję pokój, kiedy wzywam
Twoje Imię Czuję radość,
kiedy jesteś blisko mnie Jesteś
dla mnie wszystkim, o Panie
Chcę być tam gdzie Ty

Outro:
Alleluja

S: Tak, Ty jesteś moim Panem!
Alleluja



Never Forget / Nigdy Nie Zapomnę
t. i m.: Vincent Bohanon// z rep. Hezekiah Walker
tłumaczenie: Anita Górska

Verse 1
Soprany/Alty: I’ll never
forget what you’ve done for
me
I’ll never forget,
how you set me free
S: You paid the price
Alty and Tenory: Price
S: Laid down your life
A/T: Life
S/A: I’ll never forget what
you’ve done for me
I’ll never forget what you’ve
done for me

Verse 2
S/A: I'll never forget how
you made a way
I'll never forget how you took
my place
S: You paid the price
A/T: Price
S: Laid down your life
A/T: Life
S/A: I’ll never forget what
you’ve done for me
I’ll never forget what you’ve
done for me

Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś
Nigdy nie zapomnę jak mnie
uwolniłeś

Zapłaciłeś cenę
Cenę
Oddałeś swoje życie
Życie

Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś
Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś

Nigdy nie zapomnę jak otwarłeś
przede mną drogę
Nigdy nie zapomnę jak zająłeś tam
miejsce za mnie

Zapłaciłeś cenę
Cenę
Oddałeś swoje życie
Życie
Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś
Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś



Verse 3
S/A: I’ll never forget how
you brought me out
I’ll never forget how you
cancelled all of my doubts
S: And so I owe
A/T: Owe
S:You all the praise
A/T: Praise
S/A: I’ll never forget what
you’ve done for me
I’ll never forget what you’ve
done for me

Vamp 1
I’ll never forget what you’ve
done for me  x4

Vamp 2
S: l’ll never forget what
you’ve done, what you’ve
done for me x4
A: l’ll never forget what
you’ve done, what you’ve
done for me x4
T: I’ll never forget, never
forget, what you’ve done
(silent) for me x4

Vamp 3
I’ll never forget → what
you’ve done → x7    for me

Nigdy nie zapomnę jak mnie
wybawiłeś
Nigdy nie zapomnę jak usunąłeś me
wątpliwości
Więc jestem Ci winna/winien
Winna/winien
Wszelkie uwielbienie
Uwielbienie

Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś
Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś

Nigdy nie zapomnę co dla mnie
zrobiłeś (4x)

Nigdy nie zapomnę, nie zapomnę, co
zrobiłeś dla mnie (4x)

Nigdy nie zapomnę co zrobiłeś, co
zrobiłeś dla mnie (4x)

Nigdy nie zapomnę co zrobiłeś, co
zrobiłeś dla mnie (4x)

Nigdy nie zapomnę

→ co zrobiłeś (7x) dla mnie





Praise The Lord Everybody
(Carlis L. Moody, Arr. Elisabeth Havelka)

Praise the Lord everybody
He’s worthy to be praised
(3x)

You should praise Him from the mountain tops
Down there in the valley low
Praise Him ‘cause He brought you through
Praise Him ‘cause He’s been so good

You ought to praise Him
Because He’s worthy
Praise Him
Come on let’s praise Him
Jesus is worthy to be praised
To be praised

Bridge:
Let everything that has breath
Praise the Lord (praise the Lord)
For all His loving kindness
Praise the Lord (praise the Lord)
Let everything that has breath
Praise the Lord (praise the Lord)
For all His tender mercies (praise the Lord)

Everybody praise Him (3x)
Praise the Lord
Everybody praise Him, come on
Everybody praise Him, lift Him up
Everybody praise Him, praise the Lord
He's worthy

Everybody praise Him (3x)
Praise the Lord!
He's worthy!

Everybody praise Him, come on
Everybody praise Him, lift Him up
Everybody praise Him, praise the Lord
He's worthy

Everybody praise Him, come on

Praise The Lord Everybody
(tłumaczenie: Iwona Pająk)

Chwalcie Pana wszyscy
On jest godzien chwały
(3x)

Powinieneś chwalić Go ze szczytów gór
I tam, w głębokiej dolinie
Chwal Go bo On Cię przeprowadził
Chwal Go bo On był tak dobry

Powinieneś Go chwalić
Poniewaz On jest Godzien
Chwal Go
No dalej, chwalmy Go
Jezus jest godzien chwały
By Go wychwalać

Łącznik:
Niech wszystko co żyje
Chwali Pana (chwal Pana)
Za całą Jego przychylność
Chwal Pana (chwal Pana)
Niech wszystko co żyje
Chwali Pana (chwali Pana)
Za Jego wszelkie łaski (chwal Pana)

Wszyscy chwalmy Go (3x)
Chwal Pana
Wszyscy chwalmy Go, no dalej
Wszyscy chwalmy Go, wywyższajmy Go
Wszyscy chwalmy Go, chwalmy Pana
On jest godzien

Wszyscy chwalmy Go (3x)
Chwalmy Pana!
On jest godzien!

Wszyscy chwalmy Go, no dalej
Wszyscy chwalmy Go, wywyższajmy Go
Wszyscy chwalmy Go, chwalmy Pana
On jest godzien

Wszyscy chwalmy Go, no dalej



Testimony
(Anthony Brown)

This song's dedicated
To everyone who made it
Through any test and trial
Hopeless situation
Now you have a story
The Angels can't sing in glory
You're redeemed from the hand of the
enemy

Whether it's in the courtroom
Or fighting in the boardroom
Trying to feed your family
Or keep doubt underneath you
God is more than able
He can turn the tables
So turn and tell your neighbor
Now it's time for you to return the favor

Can I get a witness, just need one more
witness
That God's still working miracles
Opening doors that were closed before
He's still making ways
When others say that there ain't no way
(If you know this is true)
This is what I need you to do
Get up with me and say

Can't nobody tell like it me
Can't nobody say it like me
You don't know the story like me
Cause it's my, it's my testimony (say)
Can't nobody praise him like me (say)
Can't Nobody praise him for me
He's given me the victory
And now I got a, I got a testimony

Anybody ever had a sickness
Been bound by any illness
Laid up in a sick room

Świadectwo
(tłumaczenie: Anita Górska)

Ta piosenka jest dedykowana
Każdemu kto przeszedł
Przez coś trudnego
Beznadziejną sytuację
Teraz masz historię
Aniołowie nie mogą śpiewać w chwale
Jesteś wykupiony z rąk wroga

Czy to na sali sądowej
Albo walcząc w sali konferencyjnej
Próbujesz wyżywić rodzinę
Lub nie utonąć w wątpliwościach
Bóg potrafi znacznie więcej
Może odwrócić sytuację
Więc odwróć się i powiedz swojemu
sąsiadowi
Teraz jest czas, byś odwzajemnił
przysługę

Czy zgłosi się świadek, tylko jeden
świadek
Bóg wciąż czyni cuda
Otwiera drzwi, które były zamknięte
Sprawia, że jest możliwe
Gdy inni mówili, że nie jest możliwe
(Jeśli wiesz, że to prawda)
Chcę, żebyś coś zrobił
Wstań i razem ze mną mów

Nikt tego nie opowie tak jak ja
Nikt tego nie wysłowi tak jak ja
Nie znasz tej historii tak jak ja
Bo to moje, moje świadectwo (powiedz)
Nikt nie wychwali go tak jak ja (powiedz)
Nikt nie wychwali go za mnie
On dał mi zwycięstwo
I teraz mam, mam świadectwo

Czy ktoś z was był chory



And the doctor said there's nothing he can
do
While they called your family
You cried out Lord please help me
You knew deep down inside
That he would heal you
(Now let's fast forward)
Now the doctors can't explain it
Some way some how you made it
Never stopped believing
Now you’re walking in your healing
Everything's not perfect
But you don't look like what you been
through
Now you can tell somebody
If he did it for me he can do it for you

It's my, hey
It's my testimony
I got a, I got a, I got a
I got a testimony

Ograniczała was jakaś choroba
Leżeliście w szpitalu
A lekarz powiedział, że nie jest w stanie
pomóc
Wezwali rodzinę
A ty wołałaś/eś Panie pomóż mi
W głębi ducha wiedziałeś
Że on cię uzdrowi
(Przewińmy tą histrię do przodu)
Doktorzy nie wiedzą jak to wyjaśnić
Jakoś wyzdrowiałaś/eś
Nigdy nie przestałeś wierzyć
Teraz chodzisz w swoim uzdrowieniu
Nie wszystko jest idealnie
ale nie widać po tobie przez co
przeszłaś/szedłeś
Teraz możesz powiedzieć komuś
Jeśli potrafił uzdrowić mnie, potrafi
uzdrowić i ciebie

To jest moje, hej
To jest moje świadectwo
Mam, mam, mam
Mam świadectwo



Wszystko nowe
Tekst: Anna Madej, na podst. Ap. 21,1-8, Muzyka: Anna Madej, Szymon Madej

Zwykła czcionka – unisono// pogrubiona czcionka - harmonia

Zwrotka 1:
Przychodzę do Ciebie
Z samotności wyrwany
Podnieś mnie   Oo

Stwórz mnie na nowo
Wołam głośno do Ciebie
Usłysz mnie Oo

Refren 1:
Oooo aaaaa oo
Uczyń wszystko nowe
Oooo oooo

instrumental

Zwrotka 2:
Mów do mnie Panie
Chcę wyraźnie usłyszeć
Poślij mnie Oo

Słowa Twe Panie
Wiarygodne i prawdziwe
Zmieniają mnie Oo

Refren 1:
Oooo aaaaa oo
Uczyń wszystko nowe
Oooo oooo
(od razu)

Zwrotka 3:
Jesteś tak blisko
Mojej twarzy dotykasz
Otrzyj łzy Oo

Zbuduj na nowo
Moje życie złamane
Ocal mnie

Refren 2:
Oooo aaaaa oo
Uczyń wszystko nowe x3
Oooo oooo →

Bridge:
Przy Tobie już się nie boję
Alfa i Omega, mój początek i
koniec
Wykonało się, jestem wolny

Potrzebuję Ciebie Panie
Przy Tobie jestem zwycięzcą
Oo, Oo czuję, że jestem wolny.
x2

Jestem wolny
jestem wolna
jesteśmy wolni, wolni!

Refren 2:
Oooo aaaaa oo
Uczyń wszystko nowe x3
Oooo oooo, oooo→
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