
SŁOWA DO WSPÓLNOTY 
(OD CZASU REKOLEKCJI 2022) 
https://paschalna.pl/slowa 
 
Rekolekcje 7-14.8.2022 

1. Jestem Ojcem Abrahama, Izaaka i Jakuba 
I jestem Ojcem Waszym. 
Jesteście moimi ukochanymi dziećmi. 
Zrodziłem was ze światłości, 
Więc postępujcie jak dzieci światłości. 
 
2. Miłość Moja 
rozlewa się nad wami jak rzeka. 
Miłość tak pełna, tak piękna. 
Przyjmijcie ją w pełni. 
Chcę być waszym Bogiem, 
Który rozlewa miłość nad wami. 
We Mnie macie wszystko. 
Ja Pan, jedyny Pan, Bóg Wasz. 
 
Uwielbienie 1.10.2022 

Idę przed tobą i daję ci Mój pokój. 
Jestem Bogiem od wieków na wieki. 
Moja miłość jest w twoim sercu, 
a moja obecność zawsze z tobą. 
Przytulam cię do Mojego serca. 
Jestem twoim Ojcem na wieki. 
Twoim Ojcem na wieki. 
 
Spotkanie 8.10.2022 

Jesteście Moją własnością 
Moja miłość was zrodziła 
Od początku was pragnąłem 
I nigdy o was nie zapomniałem 
I pragnę, by Moja miłość 
była między wami 
Bo niebo dla was jest otwarte 
A moje ręce są wyciągnięte 
Chcę zamieszkać pośród was 
I żyć pośród was 
Abyście nieśli mnie dalej 
Potrzebuję was 
Bo was kocham 
 

Uwielbienie 5.11.2022 

Obraz: wody słodkie wlewające się w wody 
słone 
 
Spotkanie 12.11.2022 

1. Radości Paschalna 
potrzebuję waszych serc 
oczyśćcie je 
Zanurzcie je w wodzie 
w wodzie, która wypływa 
z Mojego serca 
 
2. Wylewam na was swoje łaski 
A ich źródło jest  
w moim sercu 
Moje serce łączy się z waszymi 
I obdarzam was 
wszystkim czego potrzebujecie 
Szukajcie mnie  
w ciszy swojego serca 
Tam jestem 
Ja Jestem 
 
 
Adwentowe Dni Skupienia 3.12.2022 

1. 
Przychodzę do was i daję wam swój pokój. 
Jestem tym, który przynosi dobrą nowinę. 
Uwalniam jeńców i uzdrawiam chorych. 
Daję wam nowe życie w sobie. 
Przyjdź do źródła, 
Zaczerpnij i napij się. 
Przyjmij łaskę, którą ci daję, 
Abym mógł żyć w tobie. 
Teraz i na zawsze chcę żyć z tobą 
 
2. (Obraz) 
Wybuch wulkanu, z którego rozlewa się lawa, 
która po pewnym czasie zastyga i w tym 
miejscu zaczyna się zielenić i pojawiają się 
piękne rośliny. 
 
3. (Obraz) PAN jako Oblubieniec 
 


