„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
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
Outro:
Hallelujah x4
Soprany: Yes, You are my Lord x3
Yes, You are my, Hallelujah
Alty: Hallelujah, Lord x4
Hallelujah
Tenory: King of kings, Lord of lords x3
King of kings, Hallelujah

Zwrotka 1:
Wystarczasz mi Panie
Dałeś mi nadzieję, która nigdy nie ustaje
Jesteś wielki i potężny
Twoja chwała wypełnia niobiosa
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
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
Outro:
Alleluja
Soprany: Tak, Ty jesteś moim Panem! Alleluja
Alty: Alleluja, Panie! Alleluja
Tenory: królów Król, panów Pan! Alleluja

