LOMBARD 2017

ŚPIEWNIK

1. A A A! - Moje serce gra
A A A! - Moje serce gra
U U U! - Bo Pan Jezus jest tu (3x)
Moje serce Panu gra "rock'and'rolla", raz i dwa
Podskakuję sobie w takt. Bożą radość w sercu mam.
W moim sercu mieszka Pan. Już nie jestem w życiu sam.

2. Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref.: Abba Ojcze! /4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
4.Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

3. A gu a gu
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1. Chcemy cię uwielbiać, Tak jak małe dzieci,
Które nie potrafią Jeszcze nic powiedzieć.
REF.: a gu a gu a gu a gu a gu a gu
a gu a gu a gu guuu !
2. A to nasze gu gu, Boże ty rozumiesz
Małe modli się najlepiej Duże modli się jak umie
3. Namów swoją mamę, Namów Tatę swego.
Niech spróbują tak jak dzieci
Modlić się do niego/2x

4. Amen, Amen, Alleluja!
Ref.: Alleluja, Alleluja, Amen, Amen, Alleluja! e D h e (+II)
1 Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest D h e
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem
Amen, Amen, Alleluja!
2. Radujmy się bracia – On naszym Panem jest
Radujmy się siostry – On naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy – On naszym Panem.
Amen, Amen, Alleluja!
3. Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest /2x
Posyła nam Ducha Swego – On naszym Panem.
Amen, Amen, Alleluja!
4. Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest /2x
Chrystus do nas powróci - On naszym Panem. Amen,
Amen, Alleluja!

5. Ani brat mój, ani siostra
1. Ani brat mój, ani siostra,
tylko Panie ja muszę więcej modlić się.
Ref.: Tak ja, tak ja, tak Panie ja,
Muszę więcej modlić się.
2. Ani ojciec, ani mama... 3. Ani Bolek, ani Lolek...

6. Anił Stróż
1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba
Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu
Aniele, Aniele wysłanniku Boga
Czuwaj, bo, czuwaj bo niebezpieczna droga.
2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła

7. Ave Maryja - Woła Cały Świat
1. Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich dróg, D e A D
Pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo moich próśb,
Pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los,
I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton.
D
e
A
D
Ref. Ave Maryja - woła cały świat.
D
e
A
D
Ave Maryja - Matko Boga i nas. /2x
2. Niech w naszych sercach zabrzmi dla Ciebie "Ave" pieśń,
Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie pozdrowień "Ave" moc,
Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.

8. Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
D A h D7
szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
GA
By łowić serca słów Bożych prawdą.
D A7 D D7
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
G fis H7
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
e A D D7
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
G fis H7
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
eAD/A
2. Jestem ubogim człowiekiem,
moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem,
łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.

9. Bądź pozdrowiony Gościu Nasz
Bądź pozdrowiony Gościu Nasz
W radosne progi Nasze wejdź
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie Naszych serc.

13.Bóg kocha mnie,

DAh
GeA
DAh
GAD

Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem,
Raduje się, każdym moim gestem.
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera. Uuuu
Ref.: A-a-a-alleluja/ 4x

10.Bądź z nami w kontakcie

14.Bóg nie umarł

Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,
chociaż diabeł robi nam zwarcie,
Niech iskra miłości między nami przeskoczy
i zapalą się nasze latarnie.

Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x)
daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, On żyje pośród nas.

15.Bóg tak umiłował świat

11.Blues Maryjny
1. Trudno ci w życiu, masz serce zbolałe, G C G C G C D
pamiętaj Matkę masz.
To Matka Jedyna wciąż czuwa nad tobą G C G C G D G
i pociesza kiedy jesteś sam.
Ref.: O Maryjo, Matko ma
C
dobrze to, że Ciebie mam.
c
To Twój Syn, Bóg i Zbawca nasz G C D
sam za Matkę Ciebie dał.
C
Więc z radością idę w świat,
c
aby ludziom miłość Bożą dać.
GDG
2. Nieraz upadasz i ranisz jej serce,
więc cierpi Matka twa
Lecz Ona jedyna wciąż prosi za tobą,
by Jej Syn ci przebaczenie dał

16.Bóg się rodzi
1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
2. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

17.Chcę przestąpić Jego próg

12.Boża radość
1. Boża radość jak rzeka, E
Boża radość jak rzeka,
AE
Boża radość wypełnia duszę mą (Alleluja) x2
Ref.: Ram-pam-pam-pa-ra-ra-ra
2. Boża miłość jak rzeka…
3. Boży pokój jak rzeka…

Bóg tak umiłował świat,
EA
że Syna Swego Jednorodzonego dał.
HE
Aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał.
O, O, Jezus, Jezus, Jezus /x2/

EH
EAHEHE

Chcę przestąpić Jego próg
DG
Z dziękczynieniem w sercu mym, D h
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
DGA
Bo kolejny nadszedł dzień,
DG
Który dał dla mnie Bóg.
Dh
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
GAD
Pan radością mą, Pan radością mą,
DG
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest. D G (D h)
Pan radością mą, Pan radością mą,
G
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. A D

18.Chcę wywyższać imię Twe
Chcę wywyższać imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduję się,
Bo przyszedłeś by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,
Z grobu wstałeś i dziś
Nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać imię Twe.

22.Czy Wy wiecie, że jesteście świątynią?
GC D
G C9 D
G C9 D
G C9 D
G a D C9 G
G a D C9 G
GaD
H7 e
CDG
9

19.Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe/2x
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

A+7 cis
DhE
A fis
D h E4 E 7

20.Ci, co zaufali Panu
Ci, co zaufali Panu odzyskują siły,
Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.

Ca
FGC

21.Czekam na Ciebie
Czekam na Ciebie, dobry Boże,
ad
Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się, G C E
Niechaj mi łaska Twa pomoże,
ad
chcę czystym sercem przyjąć Cię.
a E a A7
Ref.: Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.
2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

da
E a A7
da
Ea

1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?/x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Czy, my wiecie, że jesteście Kościołem. /x3
Kościołem, w którym mieszka Święty Duch.
3. Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą. /x3
Wspólnotą, w której mieszka Święty Duch.

23.Do szopy, do szopy
Do szopy, do szopy wszyscy
Kto ogrzać pragnie ręce
Z darami, z darami, z darami
By odtajało serce

dCd
FCF
BCFd
BAd

24.Dotknął mnie dziś Pan
Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe
Ref.: Więc wszyscy razem chwalmy Go,
Za to, że trzyma nas ręką swą /x2

25.Dotknij Panie
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał.
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił, z uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch, dziś ogarnia mnie.

26.Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź /x4
Niech wiara zagości, Niech nadzieja zagości
Niech miłość zagości w nas. /2x

DAhDGA
GDGD
GDA

27.Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta Porodziła Syna.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty, Ono pielęgnuje.
3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.

28.Dziś składamy
Dziś składamy, Dziś składamy,
d C/ e D
Na Twym stole, Na Twym stole
To co mamy, Choć ubogie tak jest, Choć ubogie tak jest
Naszą radość, Naszą radość,
Naszą miłość, Naszą miłość
Nasze życie, Które dałeś nam, Które dałeś nam.

29.Gdy Boży Duch wypełnia mnie
1. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę/bis.
Ref.: Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę/bis
2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, – jak Dawid klaskać chcę…
3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, – jak Dawid wielbić chcę…
4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, – jak Dawid skakać chcę…

30.Gdy klęczę przed Tobą
G
h
C D G
h
C
D
1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd.
G
a D
G C
D
G
Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć.
Gh
CDG h CD
Ref.: Ave Maria, gratia plena,
G
a D G C D
G
Dominus tecum, benedicta Tu.

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron.
3.Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach
Twych.

31.Gdy na morzu wielka burza
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest. D G A D
Mocno rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest.

32.Gdy się Chrystus rodzi
1. Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności Promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, Pod niebiosy wyśpiewują;
Ref.: Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy, Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem Czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel Wszego świata Odkupiciel,
Ref.: Gloria…
3. O niebieskie Duchy i posłowie nieba,
Powiedzcie wyraźnie co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy
Ref.: Gloria…

33.Godzien, o godzien jest Bóg
1. Godzien, o godzien jest Bóg,
siedzący na tronie,
Baranek wśród chwał,
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
Błogosławieństwo i cześć.
Ref. On Panem jest od wieków na wieki. /3x
Amen.
2.Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie,
Oddając Mu hołd,
miłość i wdzięczność, siłę i moc,
Błogosławieństwo i cześć.

34.Hej, Jezu
1. Hej, Jezu, Królem Tyś,
GCGC
Życie Twe uwalnia mnie.
Będę sławił cały dzień
Doskonałe drogi Twe.
2. Hej, Jezu, Panem Tyś,
Chcę słuchać Twoich słów,
Twe Królestwo ujrzeć chcę.
Wola Twa niech spełni się.
3. Chwała Barankowi, cześć!
ADADA
Weź mnie do ziemi swej.
Zwyciężymy w Imię Twe,
Ogłosimy rządy Twe.
4. Hej, o hej, o Lwie Judy, H E H E H
Jak potężny jesteś Ty!
Hej, o hej, o Lwie Judy, Jak wspaniały jesteś Ty!

35.Hetmanka
1. O, Maryjo, jesteś piękna,
Ce
piękne oczy masz i włosy,
FG
A Twe serce miłość sama,
która zawsze nas jednoczy.
Ref.: O, Maryjo, Matko Boga,
FG
bądź Ty zawsze naszą Matką
Cea
Cała Polska Tobie woła,
FG
abyś była nam Hetmanką/ x2
CeaCGC
2. O, Dziewico Przenajświętsza, jakżeś wiele wycierpiała,
Kiedy Syn Twój – Jezus Chrystus, umęczony umarł za nas
3. Dziś już wieki upłynęły, a Ty w niebie nam królujesz.
Ciągle wstawiasz się za nami, gdy ktoś łaski potrzebuje.

36.Hosanna memu Bogu!
1.Hosanna, hosanna, hosanna memu Bogu!/2x
Ref.: Imię Pana chwal w modlitwie tej,
Wywyższony bądź, Panie mój,
hosanna memu Bogu.
2.Chwała, bądź chwała Królowi, memu Bogu!

37.Idzie Jezus
1. Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi Cię i pomaga Ci stać.
Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On kocha Cię.
2... On kieruje mną. 3… On pociesza mnie.
4… On prowadzi mnie.

DG
D A7
DG
D A7 D

38.Idzie mój Pan
Idzie mój Pan – Idzie mój Pan,
On teraz biegnie, by spotkać mnie (2x)
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

39.Ja jestem
1. To moje pierwsze godziny
C H* a
Jestem najmłodsze z całej rodziny
GFG
Jestem jak małe ziarenko
Czuje że żyje urosnę wam prędko
Ref.: Ja jestem! Ja czuję! Ja żyję! C G F C G F C G F
Moje serce bije!
CGF
2. To moje pierwsze tygodnie
u mamy pod sercem jest mi wygodnie
I czekam z radości już skaczę,
kiedy was w końcu wszystkich zobaczę
3. Moje serce już dawno bije
dziękuje ci mamo za to, że żyję
Moje serce już dawno bije dziękuję ci tato za to, że żyję
4. Moje serce dla ciebie bije dziękuję Ci, Boże za to, że żyję
Moje serce dla Ciebie bije dziękuję Ci, Boże za to, że żyję.

40.Jak mi dobrze przy Tobie jest
1.Jak mi dobrze przy Tobie jest, Panie,
jak mi dobrze przy Tobie jest, Panie.
Ref.: Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być.
Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być, Panie.

2.Boża miłość wypełnia mnie, Panie,/x2
3.Boża radość wypełnia mnie, Panie,/x2
4.Boży pokój wypełnia mnie, Panie,/x2

41.Jeden jest tylko Pan
d
g C7
F
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.
d
C
a7
d
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
F
B Es
A A7
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
d
C
a7
d
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć.

42.Jedyny Pan prawdziwy Bóg.
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg,
wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest, Sz'ma Izrael! /2x

43.Jesteś Królem
Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg/ 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca.
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
Stawajmy przed obliczem Pana, Wielbiąc Go/ 2x

44.Jesteś Panie winnym krzewem,
1. Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.
Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać.
2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne.
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha.
4. Wejdź o Jezu, w nasze życie, głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść cześć i chwałę Ojcu oddać.

45.Jesteś radością
Jesteś radością mojego życia, Ooo Panie mój! G D C G C D
Ty jesteś moim Panem. /3x
GCDGea
Na zawsze jesteś Panem mym.
DG
Jesteś Nadzieją... Jesteś Pokojem...
Jesteś Panem ... Jesteś Królem...
Jesteś Zbawieniem... Jesteś Obrońcą...
Jesteś Władcą... Jesteś Miłością...

46.Jesteś życiem mym
Jesteś życiem mym, więc każdy ruch
EA
robię w Tobie Jezu.
HA
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Jesteś drogą mą, wiec każdy krok stawiam w Tobie Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi .
Fale twojej łaski Panie,
gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię.
Twa miłość mnie uwiodła;
Jezu jakże to możliwe...(jest)
Na na na na na na na nana na / x2

47.Jezu ufam Tobie
1. Tak jak jasne słońce,
patrzysz na mnie z góry.
Nie zasłonią Ciebie,
nawet ciemne chmury./2x
Ref.: Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię!
W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie!
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię!
Do swojego serca mocno przytul mnie!
2. Przyjaźń Twa serdeczna,
zawieść mnie nie może.
Grzechy me wybaczasz,
miłosierny Boże! /2x

48.Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. (2x)
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja. (2x)

eGDhe
aeDhe

49.Jezus Chrystus to panów Pan
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król! /x 2 G C G D G
Jedyny Pan, władca narodów, jedyny Pan i Bóg! G C D G C D
W innym imieniu nie ma zbawienia,
GCD
bo Jezus to panów Pan
GCD
Jezus to panów Pan! Jezus to panów Pan!
BFCGBFCD
Alleluja, alleluja, alleluja! /x 4
GCGDG

50.Jezus daje
1. Jezus daje nam zbawienie
dCad
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam
Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia F C a d
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej
W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam

51.Jezus jest tu
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu,
CGCFG
Ref.: O wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię, C C7 F f
Jezus jest tu!
CGC
2. Pan jest wśród nas…
3. Bóg kocha nas…

52.Jezus mój Pan
Jezus mój Pan, Jezus mój Król,
GDCDGDCD
Jezus, Zbawiciel mój. (2x)
GDCD
On mój przyjaciel, wierny Bóg
eCGD
Umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to wielki cud.
On mą Opoką, On zbawił mnie.
On mą opoką, poprowadzi mnie
Do nieba, do nieba, do nieba bram, do nieba!
Do nieba, do nieba, do nieba bram!

53.Jezus ratownik
1. Kiedy przede mną straszna głębina, E a
Boże ty o mnie nie zapominasz
Kto Tobie patrzy prosto w oczy,
Ten się nie boi do wody skoczyć
Ref.: Hallelu Jah, Hallelu Jah!
dCEa
Hallelu Jah, Hallelu Jah!/2x
dCEa
Halle halle, Halle hallelu Jah!
Halle halle, Halle halleu Jah!
2. I mogą starsi i mogą młodzi,
Razem z tobą po wodzie chodzić
Nic nam nie zrobi woda głęboka,
Jezus - Ratownik nas kocha!
3. Kto tobie patrzy prosto w oczy,
Ten się nie boi do wody skoczyć
Nic nam nie zrobi woda głęboka,
Jezus - Ratownik nas kocha!

54.Jezus zwyciężył
1. Jezus zwyciężył! To wykonało się!
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja!
Po wieczne czasy Królem Królów jest.
Ref.: Jezus jest Panem/ 4x
Tylko Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.
Alleluja, Alleluja, Alleluja (3x)
Alleluja, Alleluja, Alleluja (2x)
2. Jezus zwyciężył niech każdy o tym wie,
Że szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja.
Po wieczne czasy Królem królów jest.

55.Już teraz we mnie
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe królestwo jest.

CFG
F d G (C)

56.Każdy wschód słońca
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny. /PANIE.../
Ref. Każdy wschód słońca
Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam przespać poranka. (2x)
2. Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.

57.Kiedy ci smutno
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,
DADG
Mów: Amen -jak Maryja, Amen –jak Maryja
DhGA
Amen - widocznie Bóg tak chce
Ref.: Tak, jak Maryja (i Józef)
wypełniaj wolę Boga (jedyną)
i zanieś tam swój uśmiech (i serce),
gdzie często płyną łzy.
2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu...

58.Kocham Ciebie, Jezu
Kocham Ciebie, Jezu,
wznoszę ręce, dając cześć.
Całym światem jesteś mi,
uwielbiam Twoje Imię, Panie.

D fis h
eA
D fis h
e A (D)

59.Marana tha, przyjdź Jezu Panie
Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.
3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą

60.Maryjo, Królowo
1.Maryjo, Królowo Polski /2x
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas/2x
2.Maryjo, jesteśmy młodzi /2x
Już dzisiaj zależy od naszej młodzieży
następne tysiąc lat! /2x
3.Maryjo, Królowo nasza! /2x
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas! /2x
4.Maryjo, Królowo Polski /2x
Tobie ufamy, przy Tobie wytrwamy
bądź zawsze Matką nam! /2x

61.Maryjo, Matko mojego wezwania
I. Maryjo, Matko mojego wezwania
GH
Chcę i pragnę idąc za Twym słowem
eC
Czynić wszystko, co powie mi Jezus
Miłować Jego wolę
A wszystko inne ze względu na Niego samego
Ref. Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się
Nikt nie wie dokąd pójdą, za wolą Twą /2x
2. Słuchać słowa całym sercem
W Duchu Świętym je wypełnić
Amen, Amen, Amen /2x.

62.Maryjo, Matko nasza
Maryjo, Matko nasza, święta Królowo/ 4x
Prowadź nas, chcemy być z Tobą/ 4x

63.Maryjo, śliczna Pani

65.Memu Bogu Królowi

G
h
C
D
G
1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi,
a
D
G
E
Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie,
C
A7
D D5+
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
G C
G
Ref.: Maryja, ave Maryja,
H7
E E7
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
a
D
G
E
By świat lepszy był, by w miłości żył,
a
D
G
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.
2. Maryjo, śliczna Pani,
świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercu ból; smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam!

64.Matko, która nas znasz
Ref.: Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź!
1. Z wszystkich niewiast wybrana przyjdź i drogę wskaż!
Córko ludu Bożego –
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna –
pokój światu daj.
2. Królowo ognisk rodzinnych, Dziewico, wzorze prostoty, Oblubienico cieśli. 3. Królowo narodu naszego, uciśnionych nadziejo, Światło łaknących prawdy. -

ea
De
eGD
C H7 e D e
Ge
CDe
Ge
a H7
ea
C H7 e D

Memu Bogu Królowi
będę śpiewał tę pieśń,
teraz, zawsze, na wieki, Amen.
/Alleluja/3x, Amen!

66.Mój Jezus
Ref.: Mój Jezus Królem królów jest,
GCD
Mój Jezus władać będzie wciąż,
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już.
1. On dał mi całkiem nowe życie.
Uczynił mnie dzieckiem światłości.
Dziedzictwem swym obdarzył mnie, Bo umiłował mnie mój
Ojciec - Bóg.
2. On wziął na siebie moje winy,
On wyrwał mnie z królestwa ciemności,
Choroby wszystkie wziął na siebie
i już nie muszę się niczego bać.

67.Mój zbawiciel
Mój zbawiciel, On bardzo kocha mnie,
DAeh
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x

68.Nakarmiłeś mnie
Nakarmiłeś mnie Panie, nakarmiłeś mnie. d C d a
Ochroniłeś moje sanktuarium.
dCd
Tyś Jezu – pokarm żywy mój /4x
BC

69.Nasz Pan na pewno przyjdzie
Nasz Pan na pewno przyjdzie,
CG
Czekaj na Niego, gdyż On nie spóźni się a F G
Nasz Pan na pewno przyjdzie,
a nic Mu nie przeszkodzi.
Alleluja /x4.

70.Nasz Bóg jest potężny

75.Niech Ci (Wam) błogosławi Pan/ 4x

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś
Z nieba rządzi w mocy, mądrości, miłości swej.

71.Nie boję się
Ref.: Nie boję się gdy ciemno jest
C G C/ kap. III
Ojciec za rękę prowadzi mnie |x2
FG
1. Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
aC
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
FaG
Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
aC
Przez cały dzień czuwasz nade mną
FG
2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo cię kocham i potrzebuję
3. Nasz Ojciec mieszka w niebie
FCG
Kocha mnie i ciebie
FCG
On nas kocha, kocha mnie i ciebie F C F G / E
4. Sanki są w zimie rower jest w lato
aC
Mama to nie jest to samo co Tato
FG

72.Nie bój się, wypłyń
Nie bój się, wypłyń na głębię,
jest przy Tobie Chrystus.

E A H7
cis A H7

73.Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak Jezus ,
nie ma takiego jak On/2X
Szukam, szukam ale nie ma nie ma,
patrze, patrze ale nie ma nie ma
krążę, krążę ale nie ma nie ma.
Nie ma takiego jak On.

O cudowna Maryjo, Popatrz jak serce me bije,
Gdy ręce składam w modlitwie i wielbię Twoje imię.
O cudowna Maryjo, Popatrz jak serce me bije,
Gdy ręce składam w modlitwie wychwalam Cię, wychwalam Cię.
Popatrz jak serce me bije, o Maryjo.

77.O, Maryjo, jesteś piękna
1. O, Maryjo, jesteś piękna,
piękne oczy masz i włosy,
A Twe serce miłość sama,
która zawsze nas jednoczy.
Ref.: O, Maryjo, Matko Boga,
bądź Ty zawsze naszą matką
Cała Polska Tobie woła,
abyś była nam Hetmanką / x2
2. O, Dziewico Przenajświętsza,
jakżeś wiele wycierpiała,
Kiedy Syn Twój – Jezus Chrystus,
umęczony umarł za nas
3. Dziś już wieki upłynęły,
a Ty w niebie nam królujesz.
Ciągle wstawiasz się za nami,
gdy ktoś łaski potrzebuje.

78.O Pani, ufność nasza
E
A
E
A
D
H
O Pani, ufność nasza, w modlitwy Twej obronie
Gis cis
H E
AE
HE
Chroń nas, chroń nas, Królowo pokoju.

74.Nie zabraknie mi
Nie zabraknie mi nigdy chleba,
Nie zabraknie mi nigdy wody,
Bo Ty, Jezu, jesteś chlebem z nieba
Jezu, jesteś źródłem mym.

76.O cudowna Maryjo

EH
cis gis
AE
fis H7 E

79.O wychwalajcie Go wszystkie narody
O, wychwalajcie Go, wszystkie narody E A H
i wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
a Jego wierność trwa na wieki. O, Alleluja, Alleluja!

80.Ofiaruje Tobie

84.Pan jest Pasterzem moim

1.Ofiaruję Tobie, Panie mój,
Cea
całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. e F C B G
Oto moje serce, przecież wiesz:
Cea
Tyś miłością mą jedyną jest.
eFCdGC
2.Tyś w ofierze swojej Panie mój,
cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz.
Miłość Twoja niech umocni mnie.

81. On i ja
Ref.: On i ja, On jest moim Bogiem,
D
On i ja, każdy Mu odpowie.
h
On i ja, On jest taki dobry,
fis
On i ja świat jest z Nim cudowny.
A7
1. Jezus moim jest przyjacielem,
moje życie jest z Nim radosne,
Wiem, że mnie kocha i nie opuści
na Niego zawsze liczyć mogę.
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle,
kiedy mnie trapią różne zmartwienia.
Wtedy do Niego, Zbawcy przychodzę,
bo On jest źródłem mego istnienia.

D
fis
e
A

82.Oto jest dzień
Oto jest dzień, oto jest dzień,
F
Który dał nam Pan, który dał nam Pan.
C
Weselmy się, weselmy się
C7
I radujmy się Nim, i radujmy się Nim.
F F7
Oto jest dzień, który dał nam Pan,
BF
Weselmy się i radujmy się Nim.
BF
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. F C7 F

83.Oto Pan Bóg przyjdzie
Oto Pan Bóg przyjdzie,
Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie,
Alleluja, alleluja.

Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
/na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie/ 2x

85.Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
E A7+
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. (2x) cis H
Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg
E A7+
(1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach
(2. Nie boję się i wchodzę w ciemność bez lęku
Czuwa nade mną Bóg. Mój Bóg. (2x)
cis H
1. Prowadź mnie w mocy Swej, abym nie upadł)
2. Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną!)

86.Pioseneczka
1. Weź do ręki swą gitarę,
CaGC
Wydaj z siebie dźwięków parę,
CaGC
Proste chwyty, proste słowa,
CaGC
Proste Bogu się podoba.
CaGC
To na cześć i chwalę nieba,
FG
Anioł jako żywy śpiewa.
FG
Ref.: Hej, la la la, hej, la la la
CFaG
To dla Ciebie, dobry Boże
CF
Pioseneczka ta!
GC
2. Jedni grają dla oklasków i dla innych ziemi blasków.
My na chwalę nieba gramy i najwięcej z tego mamy.
To na cześć i chwalę nieba anioł jako żywy śpiewa:
3. Dałeś nam się cieszyć Boże,
z Tobą smutno być nie może.
Powiedz jak dziękować mamy, Tobie gramy i śpiewamy.
To na cześć i chwalę nieba anioł jako żywy śpiewa:

87.Pozwól mi przyjść do Ciebie
DAh
ADEA
DGAh
AGD

Ref.: Pozwól mi przyjść do Ciebie
takim zwyczajnym, jakim jestem,
Pozwól mi przyjść do Ciebie
jednym łaskawym Twoim gestem.

CG
ea
FC
G G7

1. Ty jesteś Mario taka czysta,
jak łza grzesznika, gdy żałuje,
Ty jesteś Mario taka dobra,
to moje ludzkie serce czuje.
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie,
tak, jak przed Matką dziecko staje,
Więc się paść przed Tobą
i całą nędzę Ci wyznaję.
2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz ufności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia: Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

88.Pójdźmy wszyscy do stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego/ 2x
2. Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony/ 2x
3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy/ 2x
4. Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj, dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem

89.Przepraszam Cię, Boże
Przepraszam Cię, Boże skrzywdzony w człowieku
De
Przepraszam dziś wszystkich was.
AD
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.
heAD

90.Przybieżeli do Betlejem
1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Ref.: Chwała na wysokości/ 2x A pokój na ziemi.
2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?

91.Przyjdź Jezu, przyjdź
Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Do naszych serc, do naszych dni / x2
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię.
Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2

92.Rysuję krzyż
1. Rysuję krzyż z kropelką krwi
ad
I z jedną dużą łzą
Ea
za krzyżem drzwi do nieba drzwi
ad
Dla mnie otwarte są.
Ea
Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy
d
za serdeczne krople krwi
a
Jezu dziękuję Ci
Ea
za otwarte nieba drzwi
d
drogę, którą szedłeś Ty
a
Jezu dziękuję Ci.
Ea
2. Ten ciężki krzyż, o Jezu mój, pomogę dźwigać Ci
żeby ten pot i ciężki znój, czegoś uczyły dziś.

93.Sieje je
1. Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję
F C a G /K.III
Pora już ruszać na cały świat
FCaG
Nie jedno padnie na żyzną ziemię,
FCaG
Trzeba już wstać i pora je siać!
FC
Ref.: Sieje je sieje je|
C
Sieje je Sieje je|
FCFG
Sieje je |x2
C
2. Niektóre ziarna padną na skały,
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary,
Trzeba już wstać i pora je siać!
3. A ea ea o ziarno wyda plon
eG
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto/ 2x
4. Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję,
Pora już ruszać na cały świat
Niejedno padnie na żyzną ziemię
Trzeba już wstać i pora je siać!

EA
cis H
A cis A cis
A cis H
A cis A H

94.Szachownica
1. Uwielbia Ciebie Panie ziemia
aG
Szachownicą pól.
Uwielbia Ciebie Panie cały świat.
Tęczą kolorów, szumem borów,
Krajobrazem gór.
Jesiennym liściem co na ziemię spadł
Ref.: Pochwalony bądź Panie nasz a F G a
Uwielbiony bądź Ojcze nasz/ 2 x
2. Ku twojej chwale biegnie stale, nieustanny czas
I nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony, niezmierzony, pozostaje świat
Całą potęgą sławi Imię Twoje.
3. Szepty sumienia, czas istnienia, każdy nowy dzień.
Tęsknota, by dogonić szczęścia bieg.
Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń
Na wieki sławią Panie Imię Twe.

95.Święta Maryjo, Królowo
Święta Maryjo, Królowo
Naszych codziennych spraw!
Prowadź nas jasną drogą,
Prowadź nas jasną drogą,
Aż do niebieskich bram.

DAD
GDA
GA
Dh
DAD

96.Ta krew
Ta krew z grzechu obmywa nas
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka święta krew

DG
AD
DG
AD

97.Tak jest mało czasu
1. Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Niespokojnie czeka, wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil

F
BC

Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
F
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie
BA
Ref.: Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł
2. Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię
Chociaż było tyle trudnych dni
Co dzień bliżej nieba warto żyć
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie
3. Mijają godziny, mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie.

da
FC

98.Taki duży, taki mały
Ref.: Taki duży, taki mały, może świętym być…
Taki gruby, taki chudy, może świętym być…
Taki ja i taki ty może świętym być…
Taki ja i taki ty może świętym być…
1. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego…
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego…
2. Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta…
3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga…
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga…
4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć
Są między nami w szkole i w pracy. x2

99.Tobie chór aniołów

104.

1. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
DhGA
Chwała Barankowi!/2x
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
GhG
Chwała i cześć!/ x2
eA
2. Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
Z serca niech popłynie pieśń./2x
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Niech płynie pieśń/ x2

100.

Twe światło jest

Twe światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go
Wiem nie zgubię się, bo we mnie jasność jest
Świecisz Ty w każdej ciemności,
blaskiem Swym ogarniasz mnie

101.

GhCD
GhCDe
eCeh
eCaD

Tyś jak skała

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
EAE
Panie nasz, Boże nasz
HE
Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.
Łandarej, łandao…

102.

Uwielbiajmy Jezusa

Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt/x2
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas,
uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt.

103.

Uwielbiam Imię Twoje, Panie

Uwielbiam Imię Twoje, Panie.
ADE
Wywyższam Cię i daję Ci cześć.
ADE
W przedsionku chwały Twej staję
fis D
Z radością śpiewam Ci pieśń.
hE
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że
ADE
Ja kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił.
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
fis h E

W lekkim powiewie

a
D
a
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie
F
G
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
F
G
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
a
F
E
a
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą!

105.

/x2

W moim sercu

W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest D fis G A
W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest. D fis G A
A Jego flagą radość jest.
GAGA
Podniosę flagę wysoko, wysoko /2x
D fis G A
Niech pozna Boga cały świat /2x
GAGA
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą /2x
D fis G A
Niech pozna Boga cały świat /2x
GAGA

106.

Wielbić imię Pana

Wielbić imię Pana dziś chcę
E
Wielbić imię Pana dziś chcę
AH
Wielbić imię Pana dziś chcę
EA
to mój Bóg
H
Ref. Imię Pana jest Twierdzą
warowną Twierdzą
skałą zbawienia,
schronieniem mym

107.

EA
EA
H
E H/E

Wspaniały Dawco Miłości

D
G
D G
D
G
A7
Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole
G
A7
fis
h
wszystko co mamy, wszystko co mamy,
G
e
A
choć i tak, to od wieków jest Twoje

108.

Wszystko mogę w tym

Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia /x4
Jezus mnie umacnia /x4

109.

112.

eC
GD

Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana.
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali z wielkiej radości:
3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.

110.

Wy jesteście na Ziemi

1. Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,/x2
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
2. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,/x2
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
3. Matko, pomóż na Ziemi światłem być,/x2
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

111.

Za to, że tak mało kocham

Za to, że tak mało kocham (kocham)
za to, że tak mało służę,
za to, że tak słabo wierzę,
przepraszam Cię.

aD
G H7
eC
H7 e

Zaprowadź mnie

1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
GADh
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się,
Nie mogę spóźnić się!
GA
Ref.: Świeć, gwiazdeczko mała, świeć, D A
Do Jezusa prowadź mnie.
GAD
2. Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię,
Narodził się, by uratować mnie,
Narodził się i nie zostawił mnie,
I nie zostawił mnie.
3. Czekają tam Józef i Maryja,
Śpiewają nam, śpiewają gloria.
To gloria, święta historia. Święta historia.

113.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi

1. Dziś w stajence mały Jezus się urodził
I pobożnie swoje małe raczki złożył
Chociaż jest maleńki, błogosławi już
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:
Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cała ziemia,
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cały świat.
2. W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa,
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa,
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi,
Maleńkiemu Jezusowi dziś.
3. „In Excelsis Deo" śpiewajmy do Pana,
A śpiewając „Gloria” zegnijmy kolana,
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas,
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz:

114.

D fis G A
D fis G A
Fis h G
DAD
DGAD
GADA
DGAh
eAD

Zbuduj, Ojcze nasz

Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem/x2
Zwołaj, Panie, narody swe
Niechaj w jedno połączą się.
Zbuduj Nowe Jeruzalem, Nowe Jeruzalem.

h A D (h)
eADh
eADh
eADheAD

115.

Ziemia

1. Ziemia, którą mi dajesz
Nie jest, fikcją ani bajką.
Wolność która mi dajesz
Jest prawdziwa
Wszystkie góry na niebie muszą ustąpić
Bo wiara góry przenosi
A ja wierzę Tobie
Ref: Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust
Żaden mur i żadna ściana
największa nawet tama
I nic nie zatrzyma mnie już
2. Większy, większy jest we mnie Ten,
który mnie umacnia
żaden Goliat nie może
Z nim równać się.

116.

Złożyłem w Panu

Złożyłem w Panu całą nadzieję /2x,
On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota
A stopy me postawił na skale
i umocnił moje kroki

117.

Zrzuć ciężary

Zrzuć ciężary na Jezusa,
On kocha cię. /x2/
Wyżej /x4/ Jezus coraz wyżej.
Niżej /x4/ Szatan coraz niżej.

EA
HE

G C9 G
aCD
CDG
CDG
eDG
CDG

