
Terms and Conditions – Digital Sheet Music 
 
 
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music. 
Your purchase grants you the following rights: 
 
 

1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes. 
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes 

(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc). 
 
 
However the following rights have NOT been granted to you: 
 

1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part. 
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it 

for any purpose. 
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt 

the sheet music or any part of it for any purpose. 
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or 

provide copies of the sheet music to others. 
 
 
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship 
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information 
contact CCLI at http://www.ccli.com 
 
For further information about copyright or other use of this music, please contact 
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com 
 
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I 
accept the Terms and Conditions outlined above. 
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PRZEBUDZENIE 
oficjalne polskie tłumaczenie  
(Lord Send Revival) 
 

Słowa i muzyka:  
MATTHEW CROCKER, AODHAN KING & BEN TAN 

Tłumaczenie:  
MAJA NOWOTNIK & MELANIA KRÓL 

 
 
ZWROTKA 1 
Niech pokój jak rzeka ogarnie dziś mnie 
W głębi Twej łaski zanurzyć się chcę 
W objęciach miłości niech zniknie mój lęk 
Niech pokój jak rzeka ogarnie dziś mnie 
 
REFREN 
Uwielbiam majestat Twój 
I święte imię Twe 
Jezu, Ty jesteś tu 
Przyjmij dziś serce me 
 
ZWROTKA 2 
Przyjdź, Duchu Święty, niech spadnie Twój 
deszcz 
Wylej swą chwałę, zanurz mnie w niej 
Wypełnij mnie sobą, to, co mam, Twoje jest 
Przyjdź, Duchu Święty, czyń to, co chcesz 
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BRIDGE 1                                                                                                                                           
Otwórz dziś niebo 
Szeroko tak 
Serca przepełnij łaską 
Niech Twa obecność 
Zamieszka wśród nas 
Wołamy: Święty, święty 
 
TAG 1 
Whoa whoa 
Wołamy: Święty, święty 
Whoa whoa 
 
 
BRIDGE 2 
Niech przebudzenie 
Zacznie się już 
Otwórz niebiosa 
Niech wieje Twój Duch 
Przyjdź w swojej mocy 
Dotknij swój lud 
Jak zrobiłeś to kiedyś 
Dziś uczyń to znów 
 
TAG 2 
Niech wieje Twój Duch 
Wieje Twój Duch 


