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HYMN - „NIEBIAŃSKIE DZIECI”
Ref.

Niebiańskie (x3) dzieci
wielbią Pana dziś

fis h cis
fis

1) Rozjaśnią mroki twe, bo nadziei słońce rozpogodzi się
fis E fis
i pomogą przetrwać taki dzień kiedy nic już, nic nie dzieje się.
2) Przebudzą cały świat na następne 2000 lat.
I napełnią Kościół Duchem Twym bo zamienią wreszcie słowa w czyn.
3) Maryjo, Ty nas znasz swą miłością siłę sercom dasz
i ruszymy na zwycięski bój krzycząc radośnie: „Chrystus to nasz Król!”
CZĘŚCI STAŁE MSZY
Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
CdGC
Przepraszam dziś wszystkich Was, Żałuję za wszystko, to moja wina jest.
Chwała Tobie Słowo Boże
PSALM

(1)

Alleluja (Shrek)
Alleluja (z klaskaniem)

C
E A E H7 A E
C FCF
aGFea

FCF
/

a d G C (G)

CGC

E H7

cis gis

AE

H7 E

CGC

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej
Hosanna (hosanna) hosanna (hosanna) hosanna na wysokości. (x2)
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie
Hosanna (hosanna) hosanna (hosanna) hosanna na wysokości. (x2)

e D C H7

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata (x2)
zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata (x2) zmiłuj się nad nami (x2)
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata (x2) obdarz nas pokojem (x2)

C e F G (x2)
FGFa FGFC

OKAZJE
1. TOBIE MAMO
1) Tobie Mamo dzisiaj śpiewam tę piosenkę
Podziękować chcę za wielką miłość Twą
Za Twe czoło zatroskane
Za Twe dłonie spracowane
Za matczyne serce i za czułość Twą.

G D C H7

GeC
aDG
G H7
Ca
GDG

2) Tobie Mamo w każdej tej piosenki nucie Chcę wyrazić moją radość, że Cię mam
Niech piosenka, którą śpiewam W duszy Twojej wciąż rozbrzmiewa
Niech Ci mówi jak ja bardzo kocham Cię.
3) Niech Cię Matka Boża Mamo co dzień strzeże I ochrania Anioł Stróż każdego dnia
Abyś zawsze miała serce uśmiechnięte, pełne nieba
Niech Cię Pan Bóg błogosławi Mamo ma.

2. TOBIE TATO
1) Tobie Tato dzisiaj śpiewam tę piosenkę
Podziękować chcę za wielką miłość Twą
Za Twe czoło zatroskane
Za Twe dłonie spracowane
Za Twe wielkie serce i za czułość Twą.

GeC
aDG
G H7
Ca
GDG

2) Tobie Tato w każdej tej piosenki nucie Chcę wyrazić moją radość, że Cię mam
Niech piosenka, którą śpiewam W duszy Twojej wciąż rozbrzmiewa
Niech Ci mówi jak bardzo kocham Cię.
3) Niech Cię Matka Boża Tato co dzień strzeże I ochrania Anioł Stróż każdego dnia
Święty Józef niech prowadzi prostą drogą wprost do nieba
Niech Cię Tato co dzień błogosławi Bóg.
3. WSZYSTKIEGO DOBREGO
1)Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy
I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi

GDG
GDCG

GDG
GDG

2) Przez ręce Maryi i za Jej przyczyną
Niech strumienie łaski, Niech strumienie łaski Na Ciebie popłyną
3) (specjalna) Na Ciebie popłyną Proboszczu kochany
Boś Ty nam od Boga, Boś Ty nam od Boga jako pasterz dany.
4) Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości,
niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie, ludzkiej życzliwości.
5) Ze szczerego serca składamy życzenia,
niech wszystko co smutne, niech wszystko co trudne w radość się zamienia.
4. NIE MA LEPSZEGO OD PANA BOGA NASZEGO
1) Kiedy tylko jest okazja nasz Ksiądz Piotr kochany
Bierze w podróż swoje dzieci – scholę z ministrantami
Podróżuje po jeziorach, wspina się po drzewach
Gdy Go jaki ptak zobaczy, zaraz z nami śpiewa.
Ref.

Nie ma lepszego od Pana Boga naszego!
Bo przysłał do nas takiego Księdza fajnego!

2) Raz do roku wszystkich nas do Aqua Parku bierze
Byśmy sobie popływali, poszaleli szczerze.
Z roku na rok nas przybywa w służbie Bożej chwały
Za rok może się okazać autokar za mały.
3) Lecz nasz Proboszcz się nie zraża takimi rzeczami
Wciąż na nowo zaskakuje swymi pomysłami
Choć autokar jeden ciasny, drugi wziąć możemy
I już znowu z Księdzem Piotrem gdzieś podróżujemy.
4) Jakże więc tu nie dziękować, przyznajcie nam sami
Dziękujemy Panu Bogu, że Go takim mamy.
Księże Piotrze dziękujemy za Twe wielkie serce
Przyjmij od nas tę piosenkę dzisiaj tu w podzięce.

D G A ...

GA DGA
DGA DGA

RÓŻNE
5. ALLELUJA WZNIEŚ POD NIEBO GŁOS
Alleluja wznieś pod niebo głos
Pan dał chleba moc, Alleluja
Jezus Pan Komunią dla nas co dzień staje się
On rozrywa grzechu pęta złe
Cóż uczynił mi człowiek kiedy ze mną Pan
On podnosi podtrzymuje mnie

DA
GD
ADh
AD
ADh
GeA

6. AMEN
Amen (x4) Jezus moim Panem jest - Jezus Panem.
On Swoją radość we mnie wlał, i serce moje sam otworzył,
dlatego śpiewam, że Jezus to Pan.

D h G A D D7
G A fis h
G A D /D7

7. 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.

D fis A h
D fis G h

2. Ani ojciec, ani matka...
4. Ani Jacek, ani Placek...
6. Ani gość mój, ani sąsiad…

3. Ani Bolek, ani Lolek...
5. Nie teściowa, nie synowa...

8. ANIOŁ STRÓŻ (Magda Anioł)
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.

AEA

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
9. BĘDĘ ŚPIEWAŁ
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja!
Ty, Panie jesteś mą nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę.
10. BĘDZIECIE OGNIEM POSOLENI
Będziecie ogniem posoleni tak jak solą
dopóki sól zachowa treść i smak
Panie, sola moją bądź i ogniem we mnie płoń
aby życie moje miało treść i smak.

D GA AD
GAD DAD

heh
A h Fis (A h A)
D A h Fis
h A h A (h Fis h)

GAD
GAD

11. BIEGNĘ DO KOŚCIOŁA /autor: O. Jordan/
1) Biegnę do kościoła ulicami Biegnę do kościoła razem z wami.
Biegnę do kościoła, bo Chrystus mnie woła
Biegnę do kościoła ulicami. (x2)
2) Innym razem pójdę z moją mamą,bo Pan Jezus kocha ja tak samo.
Pójdę z moją mamą często do kościoła,
bo i moją mamę Jezus wola. (x2)
3) Potem pójdę jeszcze do tatusia i zaproszę jego do Jezusa,
bo Pan Jezus kocha mojego tatusia
tak jak ja go kocham i mamusia. (x2)

C d
FC
F G C (C7)

12. BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On Miłosiernym jest!
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran - Nowe życie tchnąć!
Ref. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
(x2)

cis A E D A E
H Fis A A H Cis
cis A E D A E
H Fis A A H Cis
E H cis A
E H Fis

2. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!

cis A E
H Fis A
cis A E
H Fis A

3. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż Żyje Pan, Twój Bóg!

A H cis
A H cis

DAE
A H Cis
DAE
A H Cis

13. BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE
Błogosławione jest imię Twe (x2)
D fis G A
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć.
GADh
Tyś jedynie Panem jest
GeA
Powstań i Pana chwal - Chwał Go na wieki
D fis G A
Powstań, chwal Boga wciąż - On jedynie jest Panem
Powstań i Pana chwal - Chwal Go na wieki
Powstań, chwal Boga wciąż - On Panem wszechświata jest
14. BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ
Bo góry mogą ustąpić (x2) I pagórki się zachwiać. (x2)
Ale Miłość moja, Miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.
15. BOŻA RADOŚĆ
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka
Boża radość wypełnia duszę mą. (x2)

AD AD
h
DE AD
D

16. BOŻE TWA ŁASKA NAD NAMI JEST
Boże Twa łaska nad nami jest,
DAG
Twoja miłość przychodzi wciąż,
DAG
Działasz w mocy pośród nas,
eGA
Przenikasz serca, gładzisz grzech.
eGDGA
Ref: My chcemy, Więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
(A)
Pragniemy, Więcej mocy, więcej miłości Twojej.
(A)

GD

D A (D)

DGA
DGA

AHA
A H Cis

17. BÓG NIE UMARŁ
Bóg nie umarł, Jezus żyje, (3x)
DAD
daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą, AA
On naszym Panem jest.
DAD
18. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT
Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał
Aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał
Ooo Jezus, Jezus, Jezus (x2)
19. BÓG ZASIEWA
Ref. Bóg zasiewa święte ziarno, Alleluja.
Jego słowa są mądrością, Alleluja.
1) Otwórz swe oczy, ludu Boży, Otwórz swe uszy, mówi Pan.
Otwórz swe serce, ludu Króla, Bóg już jest tu.
2) Kto ma uszy do słuchania, kto ma uszy słucha Go.
Kto chce poznać drogę prawdy słucha Jego słów.
20. CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG
Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym
i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg.
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Ref. Pan radością mą, Pan radością mą,
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest /mą
21. CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE (U)
Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

GCD
GCD
GCD
GCD

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

GCD
GCD
GCD
CDG

D G A7 D

aE
Ea
E
Ea

CFCa
CFG
CFCa
d G C GC
CFCa
dGCG (dGC GC)

22. CHOĆ JESTEM MAŁY JAK PALEC
Choć jestem mały jak palec, choć jestem mały jak mrówka
Ale proszę Cię Panie - Wejdź do mojego serduszka (I tam pozostań)
23. CHWALCIE PANA NIEBIOS (U)
Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest

/ e H7
/ H7 e

CG
DCG
he

DAD DAD
GADh eAD

e
Dhe

1) Chwal Duszo moja Pana mego Króla. Chcę chwalić Pana jak długo będę żył
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał. Chcę go wysławiać, śpiewać Alleluja!
2) Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą. Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym.
Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Wszystko co żyje, śpiewa Alleluja!
3) Pan Bóg króluje, wesel się ziemio. Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał ci życie, On dał ci wszystko. Śpiewaj Mu wysławiaj Go Alleluja!

24. CHWALĘ CIEBIE PANIE (U)
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt

Gh
a C D7
Ge
aCD

25. CHWALIMY PANA DZIŚ
Chwalimy Pana dziś - Chwalimy Pana dziś
Za Łaskę, którą daje nam - Za Łaskę, którą daje nam
Chwalimy Pana dziś - Chwalimy Pana dziś
Za Jego Moc. - Za Jego Moc.

De
A7 D
De
A7 D

e A7
DGD
e A7
DGD

De
he

A7 D h
A7 D D7 (G D)

26. COŚ SIĘ ŚWIĘCI (Magda Anioł)
1) Święta Panna nad pannami czuwa dniami i nocami
Już niejedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie
Święty Krzysztof cały blady dziś otwarcie autostrady
A Tadeusz, zresztą Juda zawsze mówi, że się uda

G
G
G
G

C
C
C
C

Ref:

GCD GCD (CG)

Ref.

Stajemy przed Tobą z otwartym sercem
Nasze życie Panie dajemy Ci

To dla mnie i dla ciebie Święci orędują w niebie

h
h
h
h

D
D
D
D

2) Święty Błażej ma sposoby by gardłowe zmóc choroby
A gdy zgubisz coś cennego zaraz wal do Antoniego
Jak bez grosza być bogatym Święty Józef zna się na tym
Hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki
3) Młodzi są przyszłością świata Bosco Jan się z nimi zbratał
Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może
Wszyscy święci bez wyjątku od soboty aż do piątku
Wypatrują mnie i ciebie by się z nami spotkać w niebie
27. CZEGO CHCESZ, MÓJ PANIE?
1) Czego chcesz, mój Panie, abym mógł Ci dać
oddam Ci to wszystko na co dziś mnie stać
przytul mnie, tak dobrze mi przy boku Twym
otrzyj łzy, z mej twarzy nieposłuszne łzy
Ref.

Nie oddaj mnie nikomu tak dobrze z Tobą mi
Nie oddaj mnie nikomu tak dobrze z Tobą mi
o Panie mój ze mną bądź

CadG

FGCa FGCa
FGCa FGC
FC

2) Jestem tu przed Tobą staje Panie mój z bólu łzy spływają po mej twarzy
Dałeś mi Twą miłość tak jak światło dzień Zostań tu, nie odchodź, bo bez Ciebie źle
28. CZYTAJ BIBLIĘ
1. Czytaj biblię, módl się co dzień (x3)
Czytaj biblię, módl się co dzień
jeśli wzrastać chcesz (x3)
2. Lepiej Tobie ułomnym być niźli w grzechy trwać.
3. Zrobię z Ciebie rybaka dusz gdy zaufasz mi.
4. Nieprzyjaciół pozdrawiaj też którzy gnębią cię.

D AD
D GAD

29. CZY WY WIECIE, ŻE JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ
1) Czy Wy wiecie, że jesteśmy Świątynią (x3)
AE EA
Świątynią, w której mieszka Święty Duch
AEA

AD

Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały (x3) Świątynią, w której mieszka Święty Duch
2) Czy Wy wiecie, że jesteśmy Rodziną.(x3) Rodziną, w której mieszka Święty Duch
3) Czy Wy wiecie, że my mamy Kapłana.(x3) Kapłana, w którym mieszka Święty Duch
4) Czy Wy wiecie, że jesteśmy Wspólnotą (x3) Wspólnotą, w której mieszka Święty Duch
30. DOKĄD TAK PODĄŻASZ?
1) Dokąd tak podążasz, niesiesz w sercu swoim strach
dzień wczorajszy minął, ciemne myśli stoją w drzwiach
Zapomniałeś zabrać światło, by wśród nocy znaleźć znak,
a Pan tak czeka, a Pan przychodzi.

DA
DG
DA
DG DA

2) Dokąd tak wciąż biegniesz, jakbyś zgubić chciał swój cień
Nawet nie dostrzegłeś jak wolności minął dzień
Światu chciałeś się spodobać, senne oczy okrył kurz
A Pan tak czeka, a Pan przychodzi.
Ref.

Ojcze, który przychodzisz z Nieba
Odkryj w sercach Królestwo Swoje
Daj nam dzisiaj miłości Chleba
Obdarz swoim pokojem

GD
A DD7
GD
AGD

31. DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN
Dotknął mnie dziś mój Pan
C F ...
i radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą. (x2)
32. DOTKNIJ PANIE
Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
E H7 cis A H7
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – z uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie
33. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
Duchu Święty przyjdź (x4)
DAD DGA DAD DGA
Niech wiara zagości, Nadzieja zagości, niech Miłość zagości w nas
GDGD
GDA
Wołamy: Przyjdź! Wołamy: Przyjdź!
GD GD
34. DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ
Duchu Święty wołam przyjdź,
bądź jak ogień w duszy mej,
bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie Jego wieczne jest
Okazuje dobroć Swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.

A
e
DA
eDA
eDA
eDA
eDA

/D
/a
/GD
/aGD
/aGD
/aGD
/aGD

35. DZIELMY SIĘ WIARĄ
Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie, i mamy się Nim z ludźmi dzielić.

CG FG

1) Chleba tego nie zabraknie,rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych i gotowości dawania.
2) Nikt nie zapala lampy, by potem schować ją pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął, trzeba z tym światłem iść w drogę.
3) Odrzućmy zwątpienie i trwogę, bo choć świat się śmieje z proroków,
musimy świadczyć odważnie w służbie ludziom i Bogu.
36. DZIĘKI JEZU
1) Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

ae FG

D h G A7
D fis h D A D

2) Tam na Golgocie umarłeś za mnie Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Tam na Golgocie umarłeś za mnie Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
3) Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
4) Ducha swego nam zesłałeś, Dzięki Ci, że kochasz mnie.
Ducha swego nam zesłałeś, Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.
37. DZIĘKUJMY JEZUSOWI
Dziękujmy Jezusowi za wszystko co nam dał
za Jego śmierć na krzyżu przez którą zbawił nas.
Za to ze wśród nas przebywał jak obiecał w słowie swym
wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go.
Uwielbiajmy Go, Chwalmy Go
Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go
38. FLAGA
W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest.
Podniosę flagę wysoko, wysoko (x2)
Niech pozna Boga cały świat (x2) i Ty
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą (x2)
Niech pozna Boga cały świat (x2) i Ty

De
A GD
De
GAD
De
A GAD
D fis G A
D fis G A

39. GDYBY WIARA TWA
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarnko
Te słowa mówi ci Pan. (x2)
I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
Przesuń się, przesuń się (x2)
Ref. A góra posłusznie przesunie się, Przesunie się, przesunie się
W imię Jezusa przesunie się, Przesunie się, przesunie się.
Spływa, spływa, Duch Święty spływa. (x2)
Ref. Duch Święty dotyka całego mnie, Całego mnie, całego mnie,
Od czubka głowy po stopy me. Po stopy me, po stopy me.

aE
E7 a
da
Ea
aEa

40. GDY JANEK BOSKO
1) Gdy Janek Bosko jeszcze małym chłopcem był
DA hGA
To sny promienne o najświętszej Pannie śnił
Przybliżaj Boga do chłopięcych młodych serc.
Taki mu wskazała cel.
Ref. O Janek, O Janek, O Janek, Janek Bosko /x2
Wyśpiewajmy wraz z tą piosnką przyjaźń z świętym Janem Bosko,
Śpiewaj salezjańska Polsko - Jego Duch żyje pośród nas
O Janek, O Janek, O Janek, Janek Bosko /x2
2) Uśmiechem i radością promieniował wciąż
Dla biednych i bezdomnych miał otwarty dom.
Dał radość życia, chłopcom, którym ciężki los
Nie oszczędził wielu trosk
3) A człowiekowi gdy go nęcił złudny świat
Święty Jan Bosko wskazał gdzie prowadzi szlak
Służ człowiekowi czy przyjaciel czy to wróg,
By też dojść do Boga mógł
41. GDY KIEDYŚ PAN POWRÓCI ZNÓW
1) Gdy kiedyś Pan powróci znów, (x2)
Abyśmy też tam byli, Gdy kiedyś Pan powróci znów.
2) Gdy Święci swój opuszczą grób...
3) Gdy Boga tron otoczą w krąg...
4) Gdy Księgę swą otworzy Bóg...
5) Gdy po imieniu wezwie Pan...
6) Gdy ucztę nam zgotuje Bóg...
7) Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja...

D A7
DG DAD

42. GDY PO WIELKIM POŁOWIE
1. Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł
GeaD
Spytał Piotra Szymona tak jak dziś pyta nas. (x2)
Ref. Bracie siostro czy miłujesz mnie? - Tak Panie ty wiesz że kocham cię
Bracie siostro czy modlisz się? - Tak Panie ty wiesz że modlę się
Bracie siostro czy idziesz mą drogą? - Tak Panie ty wiesz że idę nią.
Bracie siostro czy niesiesz swój krzyż? - Tak Panie ty wiesz że niosę go.
2. Słysząc tę Ewangelię Panie idziemy tak
by ją głosić wśród ludzi tak jak Matka Twa (x2)
43. GDY SCHODZIMY SIĘ
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
błogosławisz, boś obiecał to,
błogosławisz mocą Swą.

D fis G A
D fis G A
G A D fis h
G A D D7
GAD

44. GDY WPATRUJĘ SIĘ (U)
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą,
AD AD
kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.
ADE
Gdy dotykam sobą serca Twego, gdy mą wolę składam u Twych stóp,
AD AD
kiedy to, co wokół mnie niknie w cień światłości Twej.
ADE
Ref. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
D E cis fis
bo mego życia sens to wielbić Cię.
D E A (A7)

45. HEJ JEZU! KRÓLEM TYŚ!
1) Hej Jezu! Królem Tyś! (x2) Życie Twe uwalnia mnie! (x2)
Będe sławił cały dzień! (x2) Doskonałe drogi Twe! (x2)
2) Hej Jezu Panem Tyś! (x2) Chcę słuchać Twoich słów! (x2)
Twe Królestwo ujrzeć chcę! (x2) Wola Twa niech spełni się! (x2)
3) Chwała Barankowi, cześć! (x2) Weź mnie do Ziemi Swej! (x2)
Zwyciężymy w Imię Twe! (x2) Ogłosimy rządy Twe! (x2)
4) Hejo! Hejo! Lwie Judy! Jak wspaniałym jesteś Ty!
Hejo! Hejo! Lwie Judy! Jak potężnym jesteś Ty!
46. HOSANNA NAJWYŻSZEMU
1) Hosanna, Hosanna! Hosanna Najwyższemu!
Ref.

DGD
EAE
Fis H Fis
Gis Cis Gis

E H7 cis A H7

Sławić chcemy Cię wciąż
z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Hosanna Najwyższemu!

A H7 E
A H7 E
A H7 E H7 cis
A H7 E

2) Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć!
3) Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest!
47. I DRZEWKA ROSNĄCE
1) I drzewka rosnące i kangurki skaczące stworzył Pan.
I drzewka rosnące i kangurki skaczące stworzył Pan.
I dlatego Panie kocham Cię, pragnę wielbić imię Twe.
I dlatego Panie kocham, kocham Cię, pragnę wielbić imię Twe.

Dh GADA
Dh GAD
G A D G A D D7
G A fis h G A D

2) I rybki pluszczące i motylki na łące stworzył Pan ...
3) I rodziców wspaniałych i dzieciaki kochane stworzył Pan…
48. JAK ŁANIA PRAGNIE
Jak łania pragnie wody ze strumienia, moja dusza pragnie Cię
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię.
Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię.

D A h D e A7 D
D A h D G A7 D
h A G D G e Fis
D A h D G A7 D

49. JAK MI DOBRZE
1) Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie (x2)
Ref. Trzymaj mnie mocno dziś zawsze chcę przy Tobie być (x2) Panie ...
2) Boża miłość wypełnia mnie, Panie ...
3) Boża radość wypełnia mnie, Panie ...
4) Boży pokój jest w sercu mym, Panie ...
50. JAK ROZPOZNAĆ MAM CHRYSTUSA
Ref. Jak rozpoznać mam Chrystusa gdzie Go szukać mam
pomóż mi bym Go odnalazł i już nie był sam
1) W Kościele, w Kościele mój Chrystus jest
W Kościele, w Kościele On czeka Cię
2) W Ewangelii...
5) W radości...
8) W uśmiechu...

3) W modlitwie...
6) W miłości...
9) W cierpieniu...

De
De

DeAD
A D A7
A A7 D

4) W rodzinie...
7) W pokoju...
10) W człowieku…

GeCD

51. JA NIE NARZEKAM
1. Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam, Izdebkę małą i więcej nic.
Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebieskiej będę miał pałac, co złotem lśni.
Ref.

Tak, ja mam pałac, tam ponad górami,
W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa,
Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą,
Tam mi mój Zbawca koronę da.

C GC
C GC

CFC
C G C C7
C7 F C
CGC

2. Choć tutaj często zmęczony, znękany, I tak jak prorok - pod głową mam głaz,
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę Swój własny pałac na wieczny czas.
3. Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny, Ja pielgrzymuję do górnych stron,
Ja szukam miasta ze złotymi bramami, Tam ja dostanę koronę i dom.
52. JEDEN JEST TYLKO PAN
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu. Bogu oddajmy cześć

ea
CDh
e a D7
eD

53. JEDYNY PAN PRAWDZIWY BÓG
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, Wszystko co mam oddaję Mu
On jedyny Panem Jest, Shema Israel!

a D G C (x2)
a D G C FG FG

De
he
D7 G
H7 e

54. JESTEM TU, BY WIELBIĆ (U)
1) Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości, którym roztapiasz mój strach.
Ref.

Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
ponad wszystko cenny dla mnie jest. (x2)

DAG
DA
hG

2) Ty czasów Król, wywyższony na wieki, jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem, by rajem stał się mój dom
3) I niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój Krzyż!

AhG

55. JESTEŚ BLISKO MNIE
Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów, że:

hAeh
hAeh
fis e h
fis e A Fis

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.

h e Fis
hGAD
e Fis h
GAh

56. 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

DAhGA

57. JEŚLI NIE JA, JEŚLI NIE TY
Ref. Jeśli nie ja, jeśli nie ty,
CFGC
dziś nie będziemy Jezusa czcić
adDG
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew,
CFEa
to kamienie wzniosą swój krzyk.
CGC
1) Błogosławię Cię, Panie i Boże mój
FGC FGC
Odbierz królewską cześć - Boś Ty godzien, by sławić Cię.
Ea
FG
2) Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń - Boś Ty godzien, by sławić Cię.
58. JEZIORO GENEZARET
/autor: O. Jordan/
Ref: Jezioro Genezaret, ludzkich serc pełne sieci (2x)

DGAD

1) Nad jeziorem Genezaret rybacy i Piotr i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył i powiedział, by On za Nim szedł.
2) Nad jeziorem Genezaret rybacy i ja i inni byli też.
Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył i powiedział, by ktoś za Nim szedł.
3) Poszli za Nim, by łowić serca ludzi z siecią wielką, jak wielki jest świat.
Jak Pan Jezus, tak oni będą mówić, Jego słowa rozdawać pośród miast.
59. JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja (x2)
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja (x2)

eGDhe
aeDhe

60. JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN
Jezus Chrystus to panów Pan, całej ziemi Król (x4)
Jedyny Pan, władca narodów, Jedyny Pan i Bóg
W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan
Jezus to panów Pan, Jezus to panów Pan
Alleluja, Alleluja, Alleluja (x4)
61. JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE
1) Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, Niepojęty w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

D GD A D
DGA DGA
DGA DGA
FCGD
DGAD
eDhe
Gdae

2) W jego ranach uzdrowienie. W jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie. Jego życia chwałą nam.
62. JEZUS DZIŚ PRZYSZEDŁ DO MNIE
Jezus dziś przyszedł do mnie, Wziął mnie w ramiona swoje,
Rzekł: "Jesteś mój, Ja zaś bratem twoim jestem, daj mi dłoń".
63. JEZUS JEST Z NAMI TU
Jezus jest z nami tu (x2)
A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić Cię.
Jezus jest z nami tu

CDG
CDGe
CDG

D fis G A

FCGD

64. JEZUS MOIM PANEM JEST
Jezus (3x) moim Panem jest!
Moja droga jest prosta idąc nią w sercu radość mam,
Bo wiem, że nie pomyliłem się! (o nie!)
Moja droga jest pewna, na jej końcu światłość jest,
Która wciąż mi mówi jak mam dalej iść.

D A G D (A7)

65. JEZU WIELBIĘ CIĘ
1. Ty przychodzisz do mnie Panie
Moje serce Twym mieszkaniem - Jezu wielbię Cię.
Kiedy Jesteś przy mnie blisko
Wtedy czuję, że mam wszystko - Jezu wielbię Cię
Ref.

aG
CFGE
aG
CFGE

Wznoszę ręce wprost do Nieba Tańczę, śpiewam całym życiem
Pragnę wielbić Cię

Ea
Ea

FG Cd
Ea

2. Kiedy mówię, kiedy myślę, gdy się smucę, gdy się śmieję - Jezu wielbię Cię.
W biedzie, w trudzie, w niepewności. W pełni szczęścia i radości - Jezu wielbię Cię.
3. W swojej kuchni czy w pociągu, w górach, na wsi, na przystanku - Jezu wielbię Cię.
Na początku i na końcu, w dzień choroby, w dobrym zdrowiu - Jezu wielbię Cię.
4. W szkole, w domu czy w kościele, w poniedziałek czy w niedzielę - Jezu wielbię Cię.
Wraz z rodzinką przy obiedzie, w samochodzie, na spacerze - Jezu wielbię Cię.
66. JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ (U)
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
GCD
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.
CaD
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
GCD
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.
CDG

/DGA
/G eA
/DGA
/GAD

67. KAŻDY DZIEŃ JEST ZWYCIĘSTWEM
Każdy dzień jest zwycięstwem / 3x
Dh eA7 fis h
Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go.
e A7
68. KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA
1) My, którzy wszystko liczymy Ciebie mamy za darmo. PANIE
Dajesz nam siebie w całości i jesteś taki rozrzutny. PANIE
Ref.

Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada
nie pozwól nam przespać poranka.

h A D h GD GA
hAD G DA

DAGD
GADA

2) Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam Siebie. PANIE
Zostałeś z nami w tym Chlebie, który bierzemy do ręki. PANIE
3) Dałeś nam Siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa. PANIE
Naucz nas liczyć inaczej, niech człowiek już nie umiera. PANIE
4) Ty jesteś pełnią życia, daj nam swojego Chleba. PANIE
Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera. PANIE
5)Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedł już kiedyś. PANIE
A co dzień nowy wschód słońca Ciebie nam zapowiada. PANIE
69. KOCHAM CIEBIE JEZU
Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć
całym światem Jesteś mi, uwielbiam Twoje imię Panie.

CadG

70. KTÓŻ CI DORÓWNA
Któż Ci dorówna Panie mój
Stworzyłeś nas na Swe podobieństwo.
Któż Ci dorówna, o Panie
Przychodzimy by uwielbiać Imię Twe
Chwalimy Cię, wywyższamy Cię
Ty Miłością Swą przenikasz nas
Chwalimy Cię, wywyższamy Cię
Któż Panie jest jak Ty?

Gh
CGD
Gh
CaD
GaD
GaD
G a D7
CDG

71. MEMU BOGU, KRÓLOWI
Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń
teraz zawsze na wieki Amen (x2)
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen. (x2)

dCad
dCd
dCad dCd

72. MIŁOŚĆ TWOJA NAD GÓRAMI
Miłość Twoja nad górami ponad szczyty wznosi się.
Jak to jest, że Jesteś (x3)
z nami i w niebie nie brakuje Cię?
Panie jeśli zechcesz przyjąć mnie takim jakim jestem
Jestem gotowy już dziś.
Jeśli rozkażesz odrzucę wszystko co nie z Ciebie.
By za Tobą wprawdzie (x3) iść.
Bo z Tobą Panie i przez Ciebie
Wszystko, wszystko dzieje się.
Także życie moje niech w Twoim trwa imieniu.
Ty mi pozwoliłeś (x3) na nowo narodzić się….
Ty mi pozwoliłeś (x3)

CDG CDG
CD CD CD
G G7 C
CDGe
CDG
CDGe
CD CD CD
CDG
CDG
CDGe
CD CD CD
CD CD CD

G

Ge
G

73. MOŻE DALEKO
Może daleko, jesteś od Niego,
DheA
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad.
Może w samotną, ruszyłeś drogę
I nie wiesz, jak Bóg ciebie zna.
Nie martw się, Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest,
Podnieś swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie,
Zacznij od nowa, Zacznij jeszcze raz!
Zacznij od nowa, Zacznij jeszcze raz!
74. MÓJ JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST
Ref. Mój Jezus królem królów jest
GCDC
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 Wyrwał mnie z królestwa ciemności
Choroby wszystkie wziął na siebie I już nie muszę się niczego bać.
75. MÓJ ZBAWICIEL
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie. Ja nie wiem czemu Miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

DAeh

76. MUSISZ STAĆ SIĘ DZIECKIEM
Ref. Musisz stać się dzieckiem
Musisz stać się małym dzieckiem
Musisz stać się dzieckiem by pójść do nieba
- Jezus powiedział!

aD
/ eA
Ge
/Dh
aD
/ eA
G G7 / D D7

1) Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie do takich należy Królestwo niebieskie - Jezus
powiedział!
2) Módl się jak dziecko do Pana swego, a osiągniesz w życiu czego pragniesz - Jezus powiedział!
77. NA JEZIORZE WIELKA BURZA
Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest (x2)
On za rękę trzyma mnie, łódka nie kołysze się
Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest
78. NASZ BÓG JEST WIELKI
/gitara/ E-1
B-3 E - 5 3 1 6 5 3 1
1) Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą,
któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty?
Ref. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg.
2) Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty?
3) Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam?
Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam?
Któż jest przeciwko nam?
79. NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST
Ref. Nie boję się, gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie.
1) Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz,
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz nade mną
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
kocha mnie i Ciebie
On nas kocha, kocha mnie i Ciebie
4) Sanki są w zimie, rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co Tato

DG DAD
DGAD
DG DAD

dBF
dBF
gC
dBF
dBF
gC
dB
FC
dB
FC
dBF
dBF
gC
dB
FCd
dB
FCd BFC
CdBFC
CGC
FG
aC
FCG
aC
FG

FCG
FCG
FCaG e
aC
FG

80. NIEBO TO NAJWSPANIALSZE Z MIEJSC
1) Niebo to najwspanialsze z miejsc
Łaska Pana tam czeka na Ciebie
Boga twarz zobaczysz też
Niebo najwspanialsze z miejsc - Mówię Wam to
2) Niebo najwspanialsze z miejsc
Łaska Pana tam jest
Boga twarz zobaczysz też
Niebo najwspanialsze z miejsc Mówię Wam, że...
81. NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!

E
E H7
E E7 A a
E H7 E
A
E H7 E
E H7
E E7 A a
E H7 E

A

d
B
gA
Ad
BF
BF
B a7 d g A

82. NIECH BĘDZIE CHWAŁA
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi,
chwała, niech będzie chwała, tak, Jemu chwała i cześć.

D D7 G
D D7 G g

83. NIECH NAS OGARNIE
Niech nas ogarnie łaska Panie Twa Duch Twój Święty niech dotknie nas. C G a D G

D D7 A A7
DAD
F C d G (C)

84. NIE CYKALI SIĘ ( z płyty ARKI NOEGO – PETARDA)
/WSTĘP podajemy dźwięk D + cisza + śpiew na 1,2,3,4
Ref.

A my! chcemy być tacy jak tych trzech Kiedy widzieli ognisty piec - Nie bali się!

1) Jest taka historia, że przechodzą ciary
D
można ją przeczytać w Testamencie Starym
D
Dzielni chłopacy, a było ich trzech!
D
Woleli umierać, niż popełnić grzech!
D
Nie chcieli się kłaniać, nigdy i nikomu
D
Kłaniali się tylko Jedynemu Bogu!
D
Za to co zrobili do pieca ich wrzucili
D
W piecu wielki ogień A oni nie zginęli!
D
Można uciekać, można się bać
Można też zaufać i pokonać w sobie strach!
Ref.

A my! chcemy być tacy jak tych trzech
Kiedy widzieli ognisty piec - Nie bali się!

GA
GA
GA
GA
BC
BC
D
D

GA
GA

2) Oni dzielnie stali, nie bali się płomieni Ludzie to widzieli - stali zadziwieni
Nabuchodonozor, który ich tam wrzucił Kiedy to zobaczył, od razu się nawrócił
Wydał taki rozkaz, nie kłaniać się nikomu Tylko Jedynemu, Jedynemu Bogu!
A morał tej historii, taki tu pasuje Kto nie zdradzi Boga - ten się uratuje!
Można uciekać, można się bać Można też zaufać i pokonać w sobie strach!
Ref. A my! chcemy być tacy jak tych trzech
D GA
Kiedy widzieli ognisty piec - Nie bali się! (O NIE!)
D GA

85. NIE NAM LECZ TWEMU IMIENIU (U)
Ref. Nie nam, lecz Twemu Imieniu
Chwała niech będzie, o Panie.
Zawsze i wszędzie chwała na wieki,
Chwalę, o Panie, imię Twe.
Pan światłem i zbawieniem moim,
Kogóż mam lękać się,
Prowadzi mnie drogą prostą do nieba,
Dla Niego poświęcę życie swe.
Prowadzi mnie drogą prostą do nieba,
Dla Niego poświęcę życie swe.

DGD
D A7
D D7 G g
D A7 D
DGD
D A7
D D7 G g
D A7 D
D D7 G g
D A7 D

86. NIE MAM NIC (O)
1) Nie mam nic co bym mógł Ci Panie dać
Cd
nie mam sił, by przed Tobą Panie stać
GC
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron
C C7 F f
manną z nieba nakarm dusze mą.
CGC
2) Ja już wiem, że Ty jesteś, Panie, tam chcę byś dla nas pokarmem dziś się stał
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron manną z nieba nakarm dusze mą.
3) Pomaż maścią leczniczą oczy me spraw, by język mój też przemówić chciał.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron manną z nieba nakarm dusze mą.
87. NIE ŚCIGAJ SIĘ Z MIŁOŚCIĄ
Nie ścigaj się z miłością,
D e A7 D
zaufaj jej, niech będzie twoim gościem,
hGeA
ty posuń się, a ona gdy urośnie usunie lęk,
fis h e A7 D
do siostry świętości zaprosi cię.
C E (A)
Ref. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się, D A7 e h fis H7
Bóg jest Miłością
( Bóg jest Miłością)
e A (D)
88. NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ (U)
Nie umiem dziękować Ci Panie bo małe są moje słowa
Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować.
89. OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ (O)
1) Ofiaruję Tobie Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

DAh
G A7
DAh
G A7 D

2) Przed Twój Święty Ołtarz Panie mój,
Niosę wino, chleb, Ty przemieniasz je w Krew i Ciało.
Chlebem Życia karmisz cały świat Za ten życia dar dziękuję Ci.
3) Ty w ofierze swojej Panie mój,
Cały dajesz się, cały jesteś mój aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz Miłość Twoja niech umocni mnie.
4) By odkupić serca nasze z win,
Bóg na ziemię zszedł, Ciało dał i Krew w swej miłości.
Panie Jezu Królem naszym bądź, Do nowego życia prowadź nas.
5) Ofiaruję Tobie Panie mój,
Wszystkie myśli me, Tobie ufam wiesz, Bardzo mocno.
Bo to moje serce przecież wiesz Tyś miłością mą, jedyną jest.

C G C C7
FGCa

F G C C7
dGC

90. OJCU NASZEMU
1) Ojcu naszemu oddajmy dziś cześć,
Bogu Wszechmogącemu,
Temu jedynie, co godzien czci jest, Alleluja.
Ref.

CFGC
CFG
CFGa FGC

Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

2) Sztandar Jezusa podnieśmy dziś wzwyż, czcijmy Jego majestat,
Temu jedynie, co godzien czci jest, Alleluja.
3) Chwalmy Go za to, że Ducha nam dał, który nas napełnia,
Temu jedynie, co godzien czci jest, Alleluja.
91. O MIŁOŚCI NIESKOŃCZONA
O Miłości Nieskończona kto Ciebie raz poznał,
DAe h
ten nic innego kochać nie może.
Czuję, że tonę w Tobie jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie miłości.
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże (x3).
92. OTO JA - POŚLIJ MNIE
Ref: Oto ja poślij mnie
DGA
Dotknij ogniem moich warg
DGA
Powiedz Panie czego chcesz
DGA
A moją rozkosz będzie być posłusznym
hGA
1) Daj mi Twego Ducha , abym mógł stać się chlebem
fis h G A
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie
2) Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko objaw mi Twe pragnienia
93. OTO JEST DZIEŃ
Oto jest dzień (x2) który dał nam Pan (x2) weselmy się (x2) i radujmy się nim (x2)
Oto jest dzień, który dał nam Pan weselmy się i radujmy się nim
Oto jest dzień (x2) który dał nam Pan.
94. OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ
Oto stoję u drzwi i kołaczę (x2)
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

dCda
FC d
d a FGd

95. O WYCHWALAJCIE GO WSZYSTKIE NARODY
O wychwalajcie Go wszystkie narody
C F G / E A H7
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O, Alleluja Alleluja...
96. PANIE BOŻE DLA CIEBIE ŚPIEWAM
1) Panie Boże dla Ciebie śpiewam i klaszczę w moje tłuste łapki
CaFG
Panie Boże posłuchaj jak śpiewam i zobacz jaka jestem śliczna.
2) Chcę Ci dziękować Boże drogi za obie moje krzywe nogi
I za piegi, za buźkę pyzatą i za to, że Jesteś moim Tatą.
3) Chociaż rozrabiam i często broję, to daję Tobie serce moje
Grzecznie tu stoję i rączki składam i śpiewam, Twą chwałę opowiadam.

DA AD
GD GD
D GAD

97. PANIE JEZU ZABIERZEMY CIĘ
1.Panie Jezu zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu,
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
bo gorąco Panie Jezu Cię kochamy.

DA
e A7 D
fis H7 e
A7 D

2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja mama, żeby nasza nigdy już nie była sama,
Święty Józef tatusiowi dopomoże, i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą Boże.
98. PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZIŚ
Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm,
Kłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci,
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.

DG DG
DheA
D G Fis h
eAeA
eAD

99. PANIE PROSZĘ PRZYJDŹ SERCE CI OTWORZĘ
1) Panie proszę przyjdź, serce Ci otworzę,
(D)G D
Chcę byś mieszkał w nim, ze mną zawsze był.
CD
Tyś największy skarb, mojej wiary płomień.
GD
Pragnę z Tobą iść, kochać tak jak Ty.
CD
Ref.

Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść.
By po przez grzechu mrok podać Ci swą dłoń.
Cóż mogę Tobie dać za tyle w życiu łask.
Więc serce Jezu weź, chcę by kochało Cię.

D7 G e
CD
Ge
C D (G)

2) Biegnę ścieżką gwiazd, szukam Twojej twarzy,
I nie widzę jak obok cierpi brat.
Panie pomóż mi, przyjm modlitwę moją.
Chcę, by miłość Twa napełniła mnie.
100. PANIE PROSZĘ SPRAW
Panie, proszę, spraw
Aby życie mi nie było obojętne
Abym zawsze kochał to co piękne
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.

DAh
G e A7

101. PANIE ŚWIAT UJRZY CIĘ
Panie świat ujrzy Cię i napełni się poznaniem chwały Twej
Tak jak ocean pełen jest wód (x2)
Wśród narodów lud Twój Panie jest sztandarem
By głosić wciąż Królestwa Twego chwałę
Twój lud nie wstydzi się wyznawać imię Twe
Cały wszechświat pełen chwały Twojej jest.
102. PAN JEST PASTERZEM MOIM
Pan jest Pasterzem moim
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie
nad wody spokojne prowadzi mnie.

aEa
FGCa
FG CEa
d
aEa

DAGDG
D e A (D)
GAD
GAD
GAD GAD
GeA

103. PAN JEST PASTERZEM MOIM
Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na zielonych niwach pasie mnie
Na spokojne wody mnie prowadzi
Duszę mą pokrzepia I wiedzie mnie ścieżkami
Sprawiedliwości swojej.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę boś Ty ze mną
Laska Twoja
i kij Twój mnie
pocieszają la laj la la la la la la la laj
laj la laj la la la la la la la laj (x2)
laj la laj la la la la la laj

he GAh
he
GAh
he GAh
h e G fis
GAh
h fis e h
h fis e h
h fis e h
h fis e h
he GAh
he GAh
he GAh

104. PAN MNIE STRZEŻE
Ref. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże,
czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. (x2)
Czuwa nade mną Bóg. (3x) Mój Bóg! /2x

DG
h A7

/EA
/ cis H7

1) Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach
Prowadź mnie w mocy Swej abym nie upadł.
2) Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku.
Dobrze to wiem, Ty jesteś ze mną!
3) Jak Henon Panie z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić chcę
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał, tak ja oddaję kroki swe.
105. PEWNEJ NOCY
1) Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: "Nie martw się Jam przy boku jest twym".
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności,
I zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł:
Ref
Powiedz ludziom, że kocham ich Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg Powiedz, że szukam ich

De
A D (G D)

2) Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem To umarłem za wszystkich aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili gdy mnie spotkał mój Jezus Wtedy byłem jak ślepy On przywrócił mi
wzrok
106. PIOSENECZKA (Magda Anioł)
/Przygrywka bębny + gitara (F C G a F C G C
F C G E F C G C ) + flet
/Wstawka
gitara (2 razy po 2 uderzenia) C
1) Weź do ręki swą gitarę
Wydaj z siebie dźwięków parę
C aGC
Proste chwyty, proste słowa Proste Bogu się podoba
C aGC
Ref. To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa
FG FG
Hej, la la la, hej, la la la
CFaG
To dla Ciebie dobry Boże
pioseneczka ta
CFGC
2) Jedni grają dla oklasków I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy I najwięcej z tego mamy
3) Dałeś nam się cieszyć Boże Z Tobą smutno być nie może
Powiedz jak dziękować mamy Tobie gramy i śpiewamy
/Przygrywka: C G a F C G C
FCGEFCGC/

C aGC
C aGC

107. PŁYNIE STATEK PO MORZU
1) Płynie statek po morzu tylko ja na pokładzie
E H7 A E
szukam swojego lądu, życia sens znaleźć chcę.
Samotnym żeglarzem nazywa mnie morze
I choć pustka dokoła ze mną zawsze jest Pan!
Ref. Kapitanem statku mego jest
A H7 E
w swoim ręku trzyma życia ster
A H7 cis
nie obawiam się, że zginąć mam
A H7 E
bo ze mną zawsze jest mój Pan!
A H7 E
2) Rozmawiam ze słońcem, białe fale pozdrawiam
każdy ptak, który leci przyjacielem mym jest.
Teraz wiem już na pewno, że będę tak płynął
aż po kres horyzontu gdzie czeka mnie Pan
3) A gdy kiedyś poczujesz, że i Ty chciałbyś płynąć
odkryć lądy nieznane, znaleźć serce swe
to nie wahaj się dłużej i pożegluj przed siebie,
a zobaczysz, że słońce pokaże Pana Ci.
108. PODNIEŚ MNIE JEZU
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen Amen

dCa
dCa
FCa
dCad

109. PÓJDĘ DO NIEBA PIECHOTĄ
1) Jak jest po tamtej stronie snu Czy duchy widzą Wielki Wóz
De
Czy duchy znają Ziemi kształt Jak znoszą prędkość świetlnych lat
AD
Czy rozróżniają biel i czerń Dobro od zła, od nocy dzień
Czy między sobą są jak psy Czy toczą wojny tak jak my
Ref. Pójdę do nieba piechotą
De
Przez morze, przez błoto , nie pytaj mnie - po co?
AD
Pójdę ze Stróżem Aniołem , tak pójdę jak stoję
DeA
Nie zabiorę z sobą nic
AD
2) Na powitanie wielki bal Duchy tańczące w tysiąc par
Anioł-wodzirej daje znak Bóg ze wszystkimi za pan brat
Wnet Anioł Stróż przedstawia mnie Duchom, aniołom, Bogu też
Znasz może Polskę - biedny kraj To jest jej syn rękę mu daj.
110. PRZEMIEŃ NAS PANIE
Ref. Przemień Nas Panie uczyń cud jak dawniej w kanie
Przemień Nas Panie woda niech się winem stanie

DcD
DcD

Przemień nas Panie tak jak kiedyś w Kanie
zmieniłeś wodę na matki wołanie
Zmieniłeś wodę co znużenie znaczy
w cudowne wino które nas jednoczy

G As
As G
G As
As G

111. PRZYCHODZISZ PANIE
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

F C A7
dBABC
F C A7
dBABCd

112. PRZYJACIELA MAM
Przyjaciela mam co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię oprę się
W Nim nadzieję mam uleciał strach
On najbliżej jest zawsze troszczy się

CGaF

Królów Król z Nami Bóg (x2), Jezus (x4)
113. PRZYJACIELU
1) Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być
I nie trzeba Byś mówił cokolwiek, wystarczy byś był.
Ref.

GhCD

Bo nie ma większej miłości niż ta,
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć.

2) Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle.
Przyjacielu przed Tobą otwieram serce swe.
114. PRZYJDŹ DO NAS CICHO
Przyjdź do nas cicho jak Baranek
Bezbronny, łagodny, biały Panie.
I zmiłuj się, i zmiłuj się
Pokój nam daj.

DG DA
DG DA
D D7 G g
DAD

115. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY
1) Przyjdź Duchu Święty ja pragnę
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile
radością napełnij mnie.

Dhe
A A7 D
D D7 G g
DAD

2) Przyjdź jako mądrość do dzieci Przyjdź jak ślepemu wzrok
Przyjdź jako moc mej słabości Weź wszystko co moje jest
3) Przyjdź jako źródło pustyni z mocą swą do naszych dusz
O, niech Twa moc uzdrowienia Dotknie uleczy mnie już.
116. PRZYJDŹ ŚWIATŁOŚCI SERC
Przyjdź, przyjdź światłości serc
Przyjdź i zamieszkaj w nas przeniknij nas
Przyjdź i napełnij zdrojem Twoich łask
przyjdź Duchu Święty, przyjdź.

DhGA
GADh
G A D fis h
GAD

117. PRZYJMIJ BOŻE TE DARY
1. Przyjmij Panie te dary z rąk Twego kapłana.
Ten zadatek miłości Chrystusa i Pana.
Ten chleb czysty i wino, które Ci składamy
Na pamiątkę Chrystusa, gdy je poświęcamy.
2. Przyjmij Boże te dary, prosimy Cię ze łzami,
A dla Krwi Syna Twego, zmiłuj się nad nami.
Niech wonność tej ofiary przed Twój tron się wzniesie
I niech nam wiecznej chwały, nagrodę przyniesie.

/ E cis A H
/ A H E cis
/ A H E gis cis
/AHE
CGaC
CGaE

118. RADOŚĆ TCHNIJ W SERCE ME
1) Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił
Radość tchnij, proszę, w serce me!
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój!
Ref.

DG
D A7
D D7 G g
A7 D A

Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest!
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień!

DG
ADGA
DG
A7 D

2) Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął! Pokój tchnij, proszę, w serce me!
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął! Bym w spoczynku nawet chwalił Cię!
3) Miłość tchnij w serce me, abym służył, miłość tchnij, proszę, w serce me!
Miłość tchnij w serce me, abym służył! Abym służbą także chwalił Cię.
119. ROŚNIE SOBIE STOKROTKA
1) Rośnie sobie stokrotka w trawie tuż przy drodze
i każdemu kto ją spotka, przypomina Ciebie Boże.

CGFGC

Ref.1 I ja bym też chciał dla Ciebie rosnąć,
dla Ciebie Panie żyć.
Dla Twojej chwały jak kwiatek mały
w dobrej, Bożej dłoni być.

FGCa

2) Ćwierka wróbel na gałęzi, kruszyna niewielka.
Chociaż mały, wiele chwały Bóg ze swego ma wróbelka.
Ref.2 I ja bym też chciał dla Ciebie śpiewać,
dla Ciebie Panie żyć.
Dla Twojej chwały jak wróbel mały
w dobrej, Bożej dłoni być.
120. SCHOWAJ MNIE
/gitara (C G a F D G C G a F d G) + flet/
1) Schowaj mnie pod skrzydła Twe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Ref.(x2)

CGaFDG
CGaFdG

Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w pokoju będzie trwać.
121. SŁUCHAJ IZRAELU
Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu,
Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu,
Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest Moim Bogiem
Pan jest jedyny.
(x2)
Aaa, Izrael, Sh'ma Izrael!
(x2)

FGC
FGa
FGC
FGC

CGaFDG
CGaFdG
a
G
F
Ea
aCFGa

122. STOJĘ DZIŚ
Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam
W podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
Ja chcę być jak Ty!
123. SUTANNA
Ref. Wystarczyła ci sutanna uboga,
I ubogi wystarczył ci ślub.
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga,
I wiedziałeś co tobie dał Bóg.
1) Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w Twoje drzwi,
A jednak przyszedłeś do Niego.
On ci krzyż dać swój mógł, wśród życiowych dróg.
Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego.

A E H cis
A E H cis
A E H cis
AE H
ea
H7 e
a
H7 e
ea
H7 e
a
H7 e

2) Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi, Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu.
Dobrze wie jak trudne są Jego drogi, I najczęściej mówi w powołaniu.
3) Przechodziłeś wiele chwil, wiele ciepłych chwil, I żegnałeś się z domem rodzinnym.
I wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy, I, że życie to będzie już inne.
4) Jeśli chcesz bym służył tylko sercu Twojemu, Jeśli kochasz choć troszeczkę, kochasz mnie.
Prowadź Jezu, prowadź proszę, Przyjacielu niezrównany. W zwykłą szatę powołaniu ubierz mnie.
124. SPOCZNIJ NA NAS DUCHU PANA
Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu Mądrości i Rozumu
Duchu Poznania i Bojaźni Bożej, Duchu Miłości i Mocy.

CGF CGF
CGFC
FGC

125. SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości,
CGFC FCG
a wszystko inne będzie wam przydane Alleluja, alleluja!
CGaC FCGC
Alleluja (x4)
CGFC FCGG7
CGFC FCGC
126. ŚPIEWAJMY RADOŚNIE NASZEMU BOGU
Śpiewajmy radośnie naszemu Bogu - bo On sam jest Panem
Sławmy Jego święte imię - bo On sam jest Panem
Głośmy narodom Jego dzieła - bo On sam jest Panem
Z dziękczynieniem wejdźmy przed Jego tron - bo On Panem jest!
Oddajmy chwałę - Królowi nad królami
Oddajmy chwałę - Temu, który wieczny jest
Chwałę - On Panem jest naszego zbawienia
Potężny święty Bóg!
127. ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI ŚWIECI
Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia.
Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia.
128. ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS
Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia, w Nim zbawienie jest. (x2)

CdC dG
CdC dG
CdC dG
CdC dGC
FCdG
FCdG
FCae
d G C GC

DA DA
h fis GA
GCD GCD
eA
CD
e H7 e7 A7
C
a D (G)

129. TAKI DUŻY TAKI MAŁY – ARKA NOEGO
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!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
130. TA KREW (O)
Ta krew z grzechu obmywa nas
Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka święta krew

CdG

aGa
FE

DG
A D fis
he
AD

131. TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: Chwała Barankowi!
Alleluja (x3) Chwała i cześć!

/E A
/H E gis
/cis fis
/H E
DhGA
G h G eA

132. TOBIE PANIE ZAUFAŁEM (Ocypel)
Tobie Panie zaufałem moje życie daję pod Twoje władanie
CGaF
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me.
Bo cudowna jest miłość Twoja – Jedyna, jakiej nie może dać nikt inny
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz – Nie zabraknie dla nikogo.
133. TYLE DOBREGO ZAWDZIĘCZAM TOBIE PANIE
1) Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
DGD
Wszystko co mam od Ciebie przecież jest
eA
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję
DGD
Dziś tymi słowy wyrazić tylko chcę
e A7 D
Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok
DA
Za radość mą, szczęśliwy rok
DA
Nawet za chmurne deszczowe dni
GD
Za wszystko Panie dziękuję Ci (x2)
e A D (D7)
2) Gdy mi mówiono, że jesteś Boże w niebie Gdy poznawałem, co dobre a co złe
W dziecinnych słowach mówiłem: Kocham Ciebie I powtarzałem modlitwy słowa te
3) Więc przyjm, o Boże, mych modlitw dziękczynienie
Bo jakże często wdzięczności jest w nich brak
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia Dlatego Boże śpiewamy Tobie tak.

134. TYŚ JAK SKAŁA
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze Pnie nasz, Boże nasz
Tyś jak wiatr w swej naturze Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym oświetlasz drogę Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości Gdzie radośnie płynie czas.
Łandarej-łandaoooo, łandarej-łandao. (x2)

DGD DAD

135. UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE (U)
Uwielbiam imię Twoje Panie Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję Z radością śpiewam Ci pieśń.e C
O Panie Jezu chcę wyznać że Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

GCD GCD
aD
GCD GCD
GCDaD

136. W CIELE CHRYSTUSA
W ciele Chrystusa tworzymy jedno
Chociaż tak wielu nas jest (x2)
Jeden Duch, Jedna wiara, Jedna Nadzieja w nas jest
Jeden Duch, Jedna wiara, Jeden Bóg i Ojciec Nasz

AheGA
AheGA

Dh
eA

137. W CIENIU TWOICH RĄK
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie,
Gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem bądź nadziei dniem.
Wszystkim o czym śnię głosem w sercu mym,
Jak ręka, która trzyma mnie. Nad brzegiem nocy brzegiem dni,
Bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił.
Chwyć mnie i nieś
GDC
niech niebo bliżej będzie,
GDCD
Tak bardzo chcę
GDC
w ramionach skryć się Twych.
aDG

GC
DC
GC
GC
GC

DG
eC
DG
DG
DG

138. WIERZĘ W CIEBIE PANIE
1. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win
e CDe
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn
a D7 G e
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
a D7 G C
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.
C D G H7
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
aDGe
Ty przygarniasz nas do siebie.
C D H7 e
2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie
Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.
3. Tyś jest moja siłą, w Tobie moja moc Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat I nic złego mnie nie spotka.
4. Tobie Boże Ojcze wiarę swoją dam w Tobie Synu Boży ufność swoją mam,
Duchu Święty Boże w serce moje zstąp i miłości Bożej ziarno wrzuć w me serce
w głąb duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar daj mi stać się Bożą rolą.
139. W IMIĘ OJCA I SYNA
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Tak można najprościej modlić się do Niego
Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
I niebo pokazać swoim dzieciom chce

D GA
A GD
GD
A D (D7) (D A D)

140. W LEKKIM POWIEWIE
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. (2x)
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
141. WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI (O)
Wspaniały Dawco Miłości
składamy na Twoim stole
wszystko co mamy, wszystko co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.
142. WSZYSCY LUDZIE
Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
cała ziemia śpiewa, śpiewa
Wielka radość w Somoninie
Król zstępuje z nieba, z nieba

aD
FG
FG
aFEa

DGDA
DGA
e A D H7
GA
CGDe

Nadejdzie dzień, (nadejdzie dzień), nadejdzie dzień, (nadejdzie dzień)
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas
Nadejdzie dzień, (nadejdzie dzień), nadejdzie dzień, (nadejdzie dzień)
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat
143. WSZYSTKIE MOJE TROSKI (O)
1. Wszystkie moje troski i kłopoty
w Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe.

D fis h
GeA
D Fis h G
eAD

2. Zawsze chciałem zostać apostołem, było to pragnieniem w sercu mym.
Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię, aby imię Twe znał cały świat.
3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary, Pobłogosław wino to i krew.
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy Panie, Przyjmij w darze dobry Boże nasz.
4. Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem Poisz mnie przedziwnie swoja krwią
Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem Żebym wreszcie poznał miłość Twą.
144. PRZYJMIJ PANIE
1. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary, pobłogosław wino to i chleb
wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy Tobie
przyjmij w darze o dobry Boże nasz!
2. Daj nam dziś Twoimi być uczniami, bo zyskuje kto przy Tobie trwa
Nakarm nas prosimy dziś Swoim Ciałem Panie
Byśmy mogli w Tobie wiecznie żyć.
145. WY JESTEŚCIE NA ZIEMI ŚWIATŁEM MYM
Wy jesteście na ziemi światłem mym
DA
Wy jesteście na ziemi światłem mym
AD
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
GD
I chwalili Ojca, który w niebie jest
AD

Cea FG
CEaF
CGC

146. ZAUFAJ PANU
1) Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat
E H cis A
Zaufaj Panu już dziś
EHEH
Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat - Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły - Zaufaj Panu już dziś
Ref.

Zaufaj Panu już dziś! (Zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś! (Już dziś zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś! (Zaufaj Panu)
Zaufaj Panu już dziś!

EAEA
EHEH

/GDeC
/GDGD

/GCGC
/GDGD

2) Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak - Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest - Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy - Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość - Zaufaj Panu już dziś
3) Jak nie zbłądzić, powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść - Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się - Zaufaj Panu już dziś
147. ZAUFAŁEM PANU
Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się trwożyć
Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać
Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.

eDeh
eDeh
aDGC
aDe

148. ZJEDNOCZENI W DUCHU
1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim (x2)
módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
aby świat cały ujrzał miłość w nas.

e ae
eae
eCea
eae

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń (x2)
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (x2)
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swą,
żeby człowiek zachował godność swą.
4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat (x2)
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas.
I Duchowi też, który łączy nas.
149. ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚCIĄ
1. Zobaczcie jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec
Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja
2. On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
3. A kiedy On do nas przyjdzie, będziemy do Niego podobni

DAD GDA
DAG DAD

150. ŻYĆ, ŻYĆ KOCHAĆ
Żyć, żyć kochać, dzielić szczęściem,
Cierpieć, cierpieć, dawać siebie.

D A h fis
D A h fis

GDGA
GDGA

1) Chcę Ci wyśpiewać Panie, jak bardzo kocham Ciebie D A h fis
Tyś moją jest miłością, Ty jesteś dla mnie Niebem.
GDGA
Zasiałeś w mojej duszy Miłość - skarb najcenniejszy
D A h fis
Ty mnie umiłowałeś, złożyłeś w darze Siebie.
GDGA
2) Podniesiesz moje żagle, zabierzesz mnie daleko. Będziemy zawsze razem ja z Tobą, a Ty ze mną.
To nic, że czas przemija, miłość ta nie ustanie. A ja wciąż będę śpiewać, że kocham Ciebie, Panie
ADWENT
151. A JA CZEKAM NA CIEBIE MÓJ JEZU (A)
1) A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
CFG
Tak jak inni kiedyś czekali.
FC
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
Spójrz w ciemnościach światełko się pali.
Ref. Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
FC
Jezu, przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź!
dGC
2) A ja czekam na Ciebie mój Jezu, żebyś przyszedł pomiędzy ludzi.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu, byś drzemiące serca obudził.
152. BLISKO, BLISKO (A)
Blisko, blisko, blisko, jesteś Panie mój
Blisko tak że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie
Łaska przebaczenia karmisz moją duszę

hG
e Fis h
hG
e Fis

153. MARANA THA (A)
Ref. Marana tha, Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
AD AD
w Swej chwale do nas zejdź!
A E7
Marana tha, Marana tha, usłysz wołanie,
AD AD
gdy się wypełnią wieki!
A E7 A
1) Jak rosy chłód na spragniony grunt,
ad ad
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
Ad a E7 A
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 w krąg, przychodzisz już dziś na ziemię swą.
154. NAD JORDANEM (A)
1) Nad Jordanem w cieniu rozłożystych drzew
Tam gdzie rzeka wolno toczy wody swe
Prorok dzieje przepowiada, Lud wybrany Bożym jest
Prorok dzieje przepowiada, Lud wybrany Bożym jest
Ref.

ae
ae
FEa
FEa

FEa
FEa

Święty nadchodzi Święty Prostujcie ścieżki pagórki równajcie
Święty nadchodzi Święty Pokutę czyńcie na twarze padajcie

ae
ae

FGa
FGa

2) Jam chrzcił wodą tak jak wam nakazał Pan Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan
On chrzcił będzie Duchem Świętym Tych którzy poznają Go (x2)

155. NIM NADEJDZIE ŚWIĘTA NOC (A)
1) Nim nadejdzie święta noc, aby pokój ludziom dać
Śpiewajmy Mu, On Panem jest,
On Bogiem z nami wciąż i na wieczne czasy
Ref.

DAGA

Rodzi się mój Bóg, rodzi się mój Król,
zaśpiewajmy Mu Hosanna, Alleluja!
Hosanna, Alleluja!

2) Nim nadejdzie święta noc, aby Boga ludziom dać
Śpiewajmy Mu, On Panem jest,
On Bogiem z nami wciąż i na wieczne czasy
Ref.

Rodzi się mój Bóg, rodzi się mój Król,
zaśpiewajmy Mu Hosanna, Alleluja!
Hosanna, Alleluja!

156. NIM ŚWIT OBUDZI NOC, PANIE PRZYJDŹ! (A)
1) Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,
nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź!
Wołam: przyjdź ucisz mój wzrok spokojem jasnych barw.
Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.
2) Choć chcę wciąż dalej iść niewiele mogę sam.
Więc znów podnoszę głos: Panie przyjdź!
Wołam: przyjdź i otrzyj mą oblaną lękiem twarz.
Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.
3) I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat.
bądź w dzień radością dnia, w nocy snem.
Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt,
bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.
4) Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,
nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź!
Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt,
bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.
157. O MARIO, CZEMU POBLADŁAŚ (A)
1) O Maryjo, czemu pobladłaś,
Tyś można, jak inna żadna,
bo poczniesz Króla nad króle,
a nazwą Go Emmanuel.
Ref.

Nie trwóż się Mario – Lilijo,
Dzieciątko Święte powijesz,
Siankiem Mu żłóbek wyścielesz,
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.
Radować wszyscy się będą,
Muzyką chwalić, kolędą.
Bić będą niskie pokłony,
Przed Twoim Jednorodzonym, Jednorodzonym.

2) Nadzieje ludów spełnione, bo Ciałem się stanie Słowo.
Niech będzie błogosławiony, Żywota Twojego Owoc.

G G7 C G
G G7 D D7
G G7 C G
e D7 G CG

Ca
FG

C A7 d
E7 a G7
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158. PAN BLISKO JEST (A)
Pan blisko jest oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

dB
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d C F gAd

159. POZDROWIONA BĄDŹ (A)
1) Do Nazaretu gdzie Jej dom
z obłoków przybył Boży gość.
I przed Maryją kłania się
Boży posłaniec Gabriel.

Dh
e A7
Dh
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Ref.

Pozdrowiona bądź,
Ciebie dzisiaj prosi Bóg
Zechciej Matką Jego być,
Jezusowi daj swój dom.
Pozdrowiona bądź,
Ciebie dzisiaj prosi Bóg
Zechciej Matką Jego być,
Jemu daj swój dom.
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2) Maryja rzekła w sercu swym,
niech wola Pana spełni się.
I pośród ludzi dzięki Niej
zamieszkał Jezus, Boży Syn.
160. ŚWIAT NA CIEBIE CZEKA PANIE (A)
Ref: Świat na Ciebie czeka Panie,
jak na sen zmęczony dzień
Tak jak miłość na spotkanie,
jak na deszcze kwiatów cień.

D
GA
DAh
GAD

1) To jest nasze radosne czekanie,
choć fioletem zasnute są dni
Teraz Gabriel, Nazaret i Maria,
a w Betlejem ta noc jeszcze śpi.

eAD
e A D D7
G Fis h
E A A7

2) Oto idzie silniejszy ode mnie,
żem sandałów niegodzien mu nieść
A w te dni co płyną po kropli,
wleje życia nowego treść.
3) Z tą nadzieją czekamy na Ciebie,
Miłość, pokój i radość nam dasz.
Twego przyjścia o Jezu pragniemy,
dziś wołamy- „Marana Tha”.

BOŻE NARODZENIE
161. BÓG SIĘ RODZI (BN)
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) Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje,
wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami;
a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
3) 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.
162. CHOJKA (BN)
1)Chojka, chojka, zieleni się trowka, zieleni się trowka.
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka.
Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą kaszę z gorka.
2) Przyszedł ku nim anioł i tak im powiedział,
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedział,
że się Jezusek narodził, coby każdy wiedział.
3) Łoni się go zlękli, na kolana klękli,
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki,
wsieckie łyżki i ważyszki wypadły im z ręki.

2) Cëchô noc, swiętëchnô noc. Bożi Syn smieje sę.
Miłi gowôr z gąbczi je czëc, ters ju lepi nóm będze żëc.
Jezus sę naj urodzył, Jezus sę naj urodzył.
3) Cëchô noc, swiętëchnô noc. W chtërny swiat dostôł lëk.
Ze złocëstëch niebiescziëch gór dóbr z kopicą nóm zesłôł Bóg.
Łasczi sëpôł jak sniég, łasczi sëpôł jak sniég.
4) Cëchô noc, swiętëchnô noc. Wialgą moc miełosc da.
Ceszbę zrobił nama dzys Tatk, Jezus zjawił się jakno naj brat.
Grzészny zbawic nen swiat, grzészny zbawic nen swiat.

6) Cëchô noc, swiętëchnô noc. Pasturkóm wiédzę dôł.
Alleluje milëchny tón, chtëren zwęczôł miło jak zwón.
Jezus Zbôwcą sę stôł, Jezus Zbôwcą sę stôł.
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163. CËCHÔ NOC (BN)
1) Cëchô noc, swiętëchnô noc. Wszëtcë spią, dwoje żdżą.
Józef z Nôswiątszą Mariją zdrzą, Jezuska oczka w kumku jak spią.
Spijże w ubëtku spij. spijże w ubëtku spij.

5) Cëchô noc, swiętëchnô noc. Przóde ju kożdi żdôł.
Żebë minął Tatka górz, przebaczeni nastôł sztót.
Swiatu Sëna Bóg dôł, swiatu Sëna Bóg dôł.
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164. CICHA NOC (BN)
1) Cicha noc, święta noc. Pokój niesie ludziom wszem
A
E7 A
A u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta
DA DA
Nad dzieciątka snem, Nad dzieciątka snem
E7 AA7
AEA
2) Cicha noc, święta noc. Pastuszkowie u swych trzód
Biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,Gdzie się spełnił cud.
3) Cicha noc, święta noc. Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu Odkupienie win,Odkupienie win.
4) Cicha noc, święta noc. Jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta wznosi w górę swe rączęta, Błogosławi lud, Błogosławi lud.
165. CZEJ SNÔŻÔ PANNA - TÓMK FÓPKA (BN)
1) Czej snôżô Panna Synka Swégò zyba
Tak Mù z wieselim kòlibiónkã spiéwa:
Biża, biża, bi - Malinkô ribùlkò
Biża, biża, bi - Słodzëchné dzeculkò...
2) Wszëtkò, co żëje biżónkã Mù nócy
W ni ritm sã Zemia z Nieba mùcą krący...
Biża, biża, bi - Kawlów swiata Panie
Biża, biża, bi - Spijkôj-czkôj na sanie...
3) Nabierzta w skrzidła dobri lëdzczi wòlë
Zróbta Mù cuszą- Stróżowie- Janiele
Biża, biża, bi - Kwiòtkù przepôchnący
Biża, biża, bi - Spijkôj, haszkôj, spiący

GCDGaDG
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166. DO SZOPY HEJ PASTERZE (BN)
1) Do szopy, hej pasterze, do Szopy, bo tam cud!
DAD
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Ref. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu.
DeAD
Kłaniajcie się Królowie,nie budźcie Go ze snu.
2) Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg, Uczcijmy niebios Pana; miłości złóżmy dług.
3) O Boże niepojęty,kto pojmie miłość Twą? Na sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą.
4) Do szopy, hej pasterze, do szopy wszyscy wraz, Syn Boży w żłobie leży, więc śpieszcie, póki
czas!
167. DZISIAJ W BETLEJEM (BN)
1) Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Ref.

D GA

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
AD
Anieli grają, króle witają,
AD
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
D
cuda, cuda ogłaszają.
DGAD
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
4) I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli
5) Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami uwielbić Chrystusa

168. DZYSÔ Z BETLEJEM TÓMK FÓPKA (BN)
1) Dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło,
D GA
Że matką òstac na dzéwicã padło.
Ref.

Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy.
Anielë grają, mãdrcë witają,
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają,
Cëda lëdzóm pòznac dają.

AD
AD
D
DGAD

2) Marija Panna piastëje Dzecątkò,
A Józef stôri nócy Mù żużónkã.
3) Tedë Trzech Królów z wschòdny przëszło stronë,
Kòżdi z darënkã Panu namienionym.
4) Chcemë téż rëszëc Jëzesa òbôczëc,
Òn wëższi królów- do se Gò przërôczë!
169. GDYBY NIE GWIAZDA Z BETLEJEM (BN)
1) Gdyby nie gwiazda z Betlejem
DA
za jakim światłem iść?
GeD
Gdyby nie gwiazda z Betlejem
DA
do jakich wyżyn rosnąć?
GeD
Ref. Nie wiem, co mam Ci dać maleńki Jezu
eAD h
Spojrzyj na mnie i uśmiechnij się.
e A D (D7)
2) Gdyby nie gwiazda z Betlejem jak patrzeć mam na siebie?
Gdyby nie gwiazda z Betlejem jak patrzeć mam na innych?
170. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI (BN)
1) Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi,
DGD AD
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
DGD AD
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują;
AD AD
Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
DGA DGAD
2) Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel wszego świata Odkupiciel, Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
3) O niebieskie Duchy i posłowie nieba, Powiedzcie wyraźnie co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy ledwo od strachu żyjemy Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
4) Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone W pieluszki powite, w żłobie położone,
Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria, In excelsis Deo!
171. GDY ŚLICZNA PANNA (BN)
1) Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

GCDGaDG
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2) Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewiczu, Li li li li laj, niebieski Dziedzicu!
3) Sypcie się z nieba, liczni aniołowie, Śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie
Li li li li laj mój wonny kwiateczku, Li li li li laj w ubogim żłóbeczku
4) Cicho wietrzyku, cicho południowy, Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy,
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku, Li li li li laj, miluchny Robaczku.
5) Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci Niechaj się miłość w sercu waszym nieci
Li li li li laj, drogi Zbawicielu Li li li li laj, nasz Odkupicielu

172. GORE GWIAZDA JEZUSOWI (BN)
1) Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Ref.

dGA

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem (x2)

dG dG
dGAd

2) Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie ...
3) Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli , oblegli ...
4) Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi ...
5) Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna ...
6) Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła ...
7) Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku …
173. HEJ W DZIEŃ NARODZENIA (BN)
1) Hej, w dzień narodzenia Syna jedynego
Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego
Wesoło śpiewajmy, Chwałę Bogu dajmy.
Hej, kolęda, kolęda!

D H eAD
D H eAD
G D EA
DAD

2) Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, W żłobie położyła małe Pacholątko.
Pasterze śpiewają, Na multankach grają. Hej, kolęda, kolęda!
3) Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli.
Witają Dzieciątko, Małe Pacholątko. Hej, kolęda, kolęda!
4) I tak wszyscy społem wokoło stanęli, Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli:
"Witaj nam, Dzieciątko, Niebieskie Paniątko." Hej, kolęda, kolęda!
174. HEN GDZIEŚ NAD BETLEJEM (BN)
1) Hen gdzieś nad Betlejem gwiazdeczka jaśnieje.
Bożego Syneczka maleńka gwiazdeczka
na niebie iskrzy się.

GDG GDG
GDCG
GDG

2) Na sianku, na słomce, w ubogiej stajence drżący i golutki Jezusek malutki cichutko płacze.
3) Bydlątka chuchają, rączki ogrzewają. Pasterze, królowie, z nieba aniołowie pokłony oddają.
4) Maluśki, maluśki spokojnie teraz śpi Maryja Mateczka usypia Syneczka do snu Go utuli.
175. JEZUSA NARODZONEGO (BN)
1) Jezusa narodzonego wszyscy witajmy.
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Ref. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

CFGC
CFGC
aFGC

2) Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
3) Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, że Go będziem widzieć w Niebie mówiąc to śmiale.
4) Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, że Go wszyscy kochamy z serca całego.

176. JEZUS MALUSIEŃKI (BN)
1) Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

aE aE
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/ e H7 e H7
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2) Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, w który Dziecię owinąwszy, siankiem go okryła
3) Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
4) Gdy Dziecina kwili,patrzy w każdej chwili. Na Dzieciątko boskie w żłóbku,oko jej nie myli.
5) Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje O mój Synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.
6) Tylko nie płacz,proszę,bo żalu nie zniosę, Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.
7) Pokłon oddawajmy, Bogiem go wyznajmy To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.
8) Niech Go wszyscy znają, serdecznie kochają Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają
177. KOLĘDA DLA NIEOBECNYCH (BN)
A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz, W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar, Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, Wbrew tak zwanej ironii losu.
Daj nam wiarę, że to ma sens.
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są - dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze.
Że odeszli po to by żyć,
I tym razem będą żyć wiecznie

Dh
GAD

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

DA
GAD
DA
GAD

A nadzieja …
Przyjdź na świat ...
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178. LULAJŻE JEZUNIU (BN)
1) Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Ref.

Ca
Ca
FC
Ca

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
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2) Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
3) Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
4) Lulajże różyczko najozdobniejsza, Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
5) Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko, Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
6) Matuniu kochana, już odchodzimy, Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.
7) My z Tobą tam w niebie, spocząć pragniemy, Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
8) Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko, Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.
9) Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie, Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

179. MĘDRCY ŚWIATA (BN)
1) Mędrcy świata, monarchowie, Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu, I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu, Już się w świecie szerzy.
2) Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza, Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, Nadzieją się cieszą.
3) Przed Maryją stają społem, Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem, Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie, Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie, Pałając z miłości?
4) Tak, jak każą nam kapłani, Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani, I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą, Od nas przyjm w ofierze.
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180. MIZERNA CICHA (BN)
1) Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały.
d A7 d A7
Oto leżący, przed nami śpiący w promieniach Jezus mały.
d A7 d A7
2) Przed Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydłami białymi, pod malowaną tęczą.
3) Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,Bóg - człowiek tu wcielony!
4) I oto mnodzy, ludzie ubodzy radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia upadli na kolana.
5) Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało.
6) Hej ludzie prości Bóg z wami gości skończony czas niewoli.
On daje siebie chwała na Niebie i pokój ludziom dobrej woli.
7) Oto Maryja, czysta lilija, przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami tacy uśmiechający.
8) Radość na Ziemi Pan nad wszystkimi roztacza blask poranny.
Przepaść zawarta, upadek czarta, zstępuje Pan nad Pany.
9) Śpi jeszcze senne Dziecię promienne w ciszy ubogiej strzechy
na licach niałych, na ustach małych migają się uśmiechy.
10) Jako w kościele, choć ludzi wiele, cisza pobożna wieje
oczy się roszą, dusze się wznoszą płyną w serca nadzieje.
11) Lulaj Dziecino, lulaj ptaszyno nasze umiłowanie
gdy się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi zbawienie nam się stanie.
181. MROŹNA CISZA (BN)
1) Mroźna cisza świat okryła i na ziemię noc spłynęła,
eaDG
tylko gwiazda świeci.
a H7 e (D)
W ciemnej szopie Maria miła tuli do snu Dziecię.
GCGDG
Ref. Luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj,
e a H7
luli, la-a-aj, luli, luli, luli laj, luli laj.
e a H7 e
2) Pochowały się ptaszęta w ciepłą słomę pod strzechami.
Dzieci śpią w łóżeczkach. Zaśnij, prosi Matka Święta, zaśnij mój Syneczku.
3) Skrzy się mrozem śnieg na polach, już ucichły leśne szmery.
Drzew wiatr nie porusza. Maria płacze nad niedolą małego Jezusa

d F A7
B A7 d

182. O GWIAZDO BETLEJEMSKA (BN)
1) O Gwiazdo Betlejemska, Zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy, Tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny Świętej,
Dany na odkup win

D A7 D H7 e A7 D
D A7 D H7 e A7 D
h Fis
h G Fis
A A7 D H7 e A7 D

2) O, nie masz Go już w szopce,
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
Pójdziemy przed ołtarze,
I hołd Ci niski oddać,

Nie masz Go w żłóbku tam,
Gdzie się ukryłeś nam?
Wzniecić miłości żar,
To jest nasz wszystek dar.

3) Ja nie wiem o mój Panie,
Czy dusza moja biedna,
Ulituj się nade mną
Gdyś stajnią nie pogardził

Któryś miał w żłobie tron,
Milsza Ci jest niż on.
Błagać Cię kornie śmiem,
Nie gardź i sercem mym.

183. OJ MALUŚKI (BN)
1) Oj maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka
DA
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.
eAD
Ref: Śpiewajmy i grajmy Mu, małemu, małemu.
D AD
2) Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.
3) Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.
4) Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.
5) Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem,
Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem.
6) Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije.
7) Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły,
A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły.
8) Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało,
Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało
184. PASTUSZKOWIE W PÔLU SPALË (BN)
1) Pastuszkowie w pôlu spalë dilu, dilu, dilu, dilu da
Aniółczi jim zaspiéwalë hej kòlãdã kòlãdã
2) Cziéj ze spiku sę zerwalë dilu, dilu, dilu, dilu da
Aniołków sa wepitale hej kòlãdã kòlãdã
3) Dze Dzecątko narodzoné dilu, dilu, dilu, dilu da
w szopsie na sanie złożoné hej kòlãdã kòlãdã
4) Bieglë wszëtcë do stajenczi dilu, dilu, dilu, dilu da
do Jezusa ji Panienczi hej kòlãdã kòlãdã
5) Pokłon Jemu tam oddalë dilu, dilu, dilu, dilu da
i wesoło zaspiéwalë hej kòlãdã kòlãdã

E H7 E

185. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI (BN)
1) Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
G
Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę Jego.
aDGe
Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę Jego.
aDGe
2) Witaj, Jezu ukochany, od patryarchów wyczekany,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. (x2)
3) Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. (x2)
4) Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem. (x2)
5) Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie Dwie natury różne sobie. (x2)

a D G G7
aDCG

186. PÓJDŹMY WSZYSCY - ZOSTAŃ JEZU MYM BRACISZKIEM (BN)
1) Zostań Jezu mym braciszkiem,
G
Podzielę się z Tobą wszystkim,
G
Dam Ci swoje klocki lego, dam Ci misia pluszowego.
a D G e a D G G7
Dam Ci swoje klocki lego, dam Ci misia pluszowego.
aDGe aDCG
2) Dam zabawki, dam słodycze, babcię, dziadka Ci pożyczę,
podzielę się mamą, tatą, bądź braciszkiem moim za to. (x2)
3) Będę Cię na rękach nosić. Nie daj się Jezuniu prosić,
w mym serduszku miejsce zrobię, będziesz sypiał ze mną sobie. (x2)
4) Razem z pieskiem mym Arbuzem i Aniołkiem moim stróżem
pobiegniemy wprost do Ciebie. Czekaj na nas w wielkim niebie. (x2)
187. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM (BN)
1) Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

CFC
CFC
CG GC
CFC CGC

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?
5) Oto mu się wół i osioł kłaniają, Trzej królowie podarunki oddają.
6) My go także Bogiem, Zbawcą już znamy I z całego serca wszyscy kochamy
188. W STAJENECZCE NARODZONÉ (BN)
1) W stajeneczce narodzoné to Dzecã Bòżé,
w żłóbkù na sanie złożoné, chtëż Gò wspomoże.
Luli, luli, luli, la – to Dzecã Bòżé,
luli, luli, luli, la – chtëż Gò wspòmòże.

CG
GC
CGFC
dCGC

/GD
/DG
/GDCG
/aGDG

2) Do stajenczi przëlecelë w niebiesczi bieli co sã pierszi dowiedzelë z nieba anieli.
Luli, luli, luli, la – w niebiesczi bieli, luli, luli, luli, la – z nieba anieli.
3) Przëbiégalë tam pastérze co paslë òwce bò i òni mòcno wierzą, że Bóg je w szopie
Luli, luli, luli, la – pastuszkòwie w szopie, luli, luli, luli, la – co paslë òwce.
4) A z dôleka trzej królowie za gwiôzdą jadą, złoté kòrónë na głowie i darë kładą.
Luli, luli, luli, la – królowie jadą, luli, luli, luli, la – i darë kładą.
5) A za nimi wszëtcë lëdze baro sã ceszą, drogę do Betlejem wiedzą i tam sã spieszą.
Luli, luli, luli, la – lëdze sã ceszą, luli, luli, luli, la – i tam sã spieszą.

189. WŚRÓD NOCNEJ CISZY (BN)
1) Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.

DA

/ E H7

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 tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
4) I my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą, I wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.
190. W ŻŁOBIE LEŻY (BN)
1) W żłobie leży, któż pobieży Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu.
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

G D D7 G C D7 G
G D D7 G C D7 G
eaD G
G C D7 G

2) My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy,
A tak tego, maleńkiego, niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, Więc go dziś ucieszymy.
3) Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat z wesołości,
Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy Chwała na wysokości!
191. SPIÉWTA, PTÔSZCZI (BN)
1) Spiéwta, ptôszczi, spiéwta, ptôszczi Swiat niech czëje całi,
Że w Betlejem marny szopie Leżi Jezusk małi.
Ref.

Gloria! Gloria! Gloria! Glorija! (przedłużamy!)
Narodzëła sëna przeczëstô Marija (x2)

G G G7 C
CGDG

2) W kùmkù leżi, wiater wieje, Marija Gò tuli,
Cepło sankiem Gò òkriwô, I do spikù luli.
3) Jezusk rączkã swą ùnôszô W naju zemi stronã
Jakbë rzec chcôł: „Mòje dzôtczi, bãdã wiedno z wama!”
192. SPOTKÔŁ ZAJĄC PIESKA (BN)
Spotkôł zając pieska, co gnôł drogą w las.
To nie je ta steżka, bës trafił do nas!
To je do Bëtowa, tam gdze szkopka je.
Tam do ny Dzecynë, co to Królem je! (x2)
Tam so Króle zeszlë I aniołów moc.
Wiele darów nioslë, a rëbôce serc.
Gralë i spiéwalë, chwałę głosząc Mu.
Z serca darowalë Spiesząc ta co tchu! (x2)

CGFC
CGFG
FC
CGC

G
D

GD
DG

193. ŚWIEĆ GWIAZDECZKO MAŁA (BN)
1) Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się,
Nie mogę spóźnić się!
Ref.

aGCa
aGCa
aGCa
aG

Świeć gwiazdeczko mała świeć Do Jezusa prowadź mnie.

CFG

FGC

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.
194. TEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ (BN)
1) Ten szczególny dzień się budzi,
niosąc ciepło w każdą sień,
to dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.
Zmierzchem błyśnie nam promienna,
gasząc w sercach naszych złość,
i nadejdzie noc pojednań,
tylko jedna w całym roku taka noc.
Ref.

DG
DA
GDh
DAD

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.

2) Potem przyjdą dni powszednie,
braknie nagle ciepłych słów,
najjaśniejsza gwiazda zblednie
i niepokój, jak co roku, wróci znów.
Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,
brzemieniem spraw i trosk.
Powróci twarzy mars na powitanie dnia,
znów milczenie serc regułą będzie nam.
195. Z NARODZENIA PANA (BN)
1) Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły.
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły.
Radość ludzi wszędzie słynie.
Anioł budzi przy dolinie
pasterzów, co paśli pod borem woły.

DAG DAG
D Fis h G D A D

AD
AD
fis h fis h
G A A7
E A E A E H7 E
E A E A E H7 E
E H7 E
E H7 E
E A E A E H7 E

2) Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: "Co się dzieje? Czy nie świta? Czy nie dnieje? Skąd ta łuna bije, tak miła oku!"
3) Ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bieżeli
tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli.
4) Odchodzą z Betlejem pełni wesela, że już Bóg wysłuchał próśb Izraela
gdy tej nocy to widzieli, co prorocy widzieć chcieli, w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.
5) I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany, weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy!

WIELKI POST
196. DUCHU MIŁOŚCI (P)
Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa
197. GETSEMANI SAD (P)
1) Spójrz, tam w górze, w oddaleniu
jakaś postać chyli się
W tak żałosnym rozmodleniu
klęczy Jezus, Boży Syn.
Ref.1 Cichutko śpi Getsemani sad
lecz ciszę przerywa raz po raz
westchnienie i ból, bo straszny ten bój
przeżywa Jezus mój
2) Jakże ciężką walkę stoczył wolę Ojca przyjął sam
Tam na wzgórzu na Golgocie On wykonał Boży plan
Ref.2 Cichutko zaprasza ciebie tu
i popatrz jak cierpiał tam wśród wzgórz
On zbawić cię chce, miłością się zwie
Pan Jezus kocha Cię.
Pan Jezus kocha Cię. /wolno/

De
A7 D A7
De
A7 D A7
D D7
e G A A7
DGD
e A7 D

198. IDZIEMY ZA TOBĄ JEZU (P)
Idziemy za Tobą Jezusowi po smutnej drodze krzyżowej
Cierpiałeś za nasze winy, choć przecież jesteś Bogiem
Dopomóż nam w całym życiu, w Kościele, Domu i w szkole
Pamiętać o Twoim krzyżu i spełniać Ojca wolę
199. KORONA CIERNIOWA (P)
1) Korona cierniowa na pobladłych skroniach
Szept przebaczenia na zsiniałych ustach
W górze blask nieba jak błękitna chusta
Stalowe gwoździe w stopach i dłoniach
Czarny krzyż rozpostarł ramiona
Wkoło zaległa szalona cisza
Zastygła w chórze skrzydeł ptasich barw
Niebo zakryła ciemna zasłona
Ref.

Pokój mój zostawiam wam
Pokój mój daję wam
Pokój mój daję wam, daję wam.

2) Spójrz na krzyż, co w niebo się wzbija
Ścieżka się wije świetlista i kręta
Kory i maki żytnie przypomina
To droga Jezusa, droga życia
Na górę wzniesiona, na krzyżu rozpięta
Miłość Chrystusa ścieżkę układa
Przebacza Ci winy i "kocham" powiada
Miłość Chrystusa niepojęta

DAe

DAe
G
DAe GAD

aEa
Cad
dEa
dEa

CGae

FC dBG

200. MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ (P)
Matko, która nas znasz z dziećmi Twymi bądź
Na drogach nam nadzieją świeć
Z Synem Twym, z nami idź
1. Matko Osądzonego Matko Biczowanego Bogu Towarzysząca -

eCDe
eGD
C H7 e

De

przyjdź i drogę wskaż.
do Syna Swego nas prowadź.
pokój światu daj.

2) Matko, krzyż podnosząca / Dla zbawienia naszego / Pośredniczko najlepsza
3) Matko upadających / Matko prześladowanych / Wszystkich grzesznych ucieczko
4) Matko wszystkich cierpiących / Która nas zawsze pocieszasz / Nadziejo nasza w Panu
5) Matko, Krzyż nam dająca / Która słabym pomagasz / Ty nas zawsze rozumiesz
6) Matko wszystkich wierzących / Daj odwagę i siłę / Naucz nas miłosierdzia
7) Matko ludzi upadłych / Ucz nas zawsze powstawać / Drogo nasza do Pana
8) Matko wszystkich płaczących / Drogowskazie najlepszy / Ratuj naszą Ojczyznę
9) Dziewico z nami idąca / Ratuj nas w naszych upadkach / Nigdy nas nie opuszczaj
10) Matko, promieniu czystości / Matko prosząca za nami / Matko przebaczająca
11) Matko o sercu zranionym / Mieczem boleści przeszyta / Odkupicielko nasza
12) Matko pod Krzyżem stojąca / Matko przez Syna nam dana / Za dzieci nas przyjmująca
13) Matko nad Synem schylona / Matko pełna miłości / Panno wierna do końca
14) Matko nad grobem Syna / Zmartwychwstania nadziejo / Módl się zawsze za nami
15) Matko Zmartwychwstałego / Królowo wiecznej radości / Maryjo, Matko ludzi
201. NIE ZDEJMĘ KRZYŻA Z MOJEJ ŚCIANY (P)
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany
za żadne skarby świata
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata
Nie zdejmę krzyża z mego serca
choćby mi umrzeć trzeba
choćby mi groził kat morderca
bo krzyż to klucz do Nieba.

Cea
FC G
Cea
F C C7
F G C C7
F G C C7
FGCa
FGC

202. NIKT CIĘ NIE KOCHA TAK JAK JA (P)
1. Ile czekałem na tą chwilę Ile czekałem byś zechciał przyjąć Mnie
Ile czekałem, byś się odezwał Byś w me ramiona w końcu wtulił się
Ja wiem dobrze co przeżywasz Wiem też dobrze czemu płaczesz
I znam dobrze Twe cierpienie Bo nigdy nie opuściłem Ciebie
Ref.

Nikt Cię nie kocha tak jak Ja (x2)
Popatrz na krzyż oto dowód mej miłości
Nikt Cię nie kocha … tak jak Ja
Nikt Cię nie kocha tak jak Ja (x2)
Popatrz na krzyż to dla Ciebie, bo Cię kocham
Nikt Cię nie kocha … tak jak Ja

2. Ja wiem co chcesz Mi powiedzieć Chociaż czasem nic nie mówisz
Wiem też dobrze to co czujesz Choć tym ze Mną się nie dzielisz
Przy Twym boku wciąż kroczyłem W trudnych chwilach niosłem Ciebie
Wiedz, że robię to bo Jestem Twym najlepszym przyjacielem!

Ca

F GG7

Ca

F GG7

203. PRAWDA JEDYNA (P)
1) Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Ref.

D A fis cis

Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

2) Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.
204. ROZPIĘTY NA RAMIONACH (P)
Ref. Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.

aCG
F a E7

1) Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi.
ad
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.
Fd
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących, których głód poniża.
2) Pociesz zrozpaczonych, chleba daj głodującym.
Modlących Ciebie słuchaj i wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole na wszechświat, na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie.
3) A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie.
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

GC
E E7

205. STARY, SZORSTKI KRZYŻ (P)
1) Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż.
Ga
Strasznych cierpień i hańby znak.
DGD
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan,
Ga
Gdy ratował ginący świat.
DG
Ref. O jak kocham ten szorstki krzyż,
D G G7
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
a D7 G
Wszystko składam u Jego stóp,
G7 a
By się we mnie uwielbił Bóg.
D D7 G
2) Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, Cudną duszy mej głosi wieść,
Że Baranek zszedł z wyżyn chwały swej Na Golgotę me grzechy nieść.
3) W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi, Widzę Bożej miłości cud.
Bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł, Jezus za mnie i ludzki ród.
206. TAK CZĘSTO PANIE PRZYRZEKAMY (P)
1) Tak często Panie przyrzekamy że zło już nie zamieszka w nas
a jednak ciągle powracamy do grzechu, który plami nas.
O Boże, Boże choć ostatni już raz daj dzieciom swym zbawienny pokuty czas,
abyśmy mogli z czystym sercem przez życie razem z Tobą iść
Panie, przebacz nam Panie,
Ty wiesz, że rozstanie sprawia nam ból.
Panie, Ty wiesz, że Cię szukam,
że z Tobą iść pragnę poprzez życia mego szlak.

De
GADA
De
GAD

D
G

e
A D (G D)

ZMARTWYCHWSTANIE
207. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAN JEST
(Arka Noego)
1) Chrystus zmartwychwstan jest nam przykład dan jest
aC
Iż mamy z martwych powstać z Panem Bogiem królować
GF
Alleluja!
EA
Ref.

Alleluja Alleluja Alleluja Alleluja

(x2)

ADGE

2) Leżał trzy dni grobie dał bok przebić sobie
Bok ręce nogi obie na zbawienie tobie Alleluja!
3) Jezusa szukacie tu go nie znajdziecie powstał z martwych
Grób pusty oto złożone chusty Alleluja!
4) Bądźmy więc weseli jak w niebie anieli
Czegośmy pożądali tegośmy doczekali Alleluja!
208. NIEZWYKŁANOC
1) Nic nie widać kiedy gasną światła.
Wszyscy czekamy to niezwykła Pascha
Ref.

To jest noc Niezwykła noc
Tej nocy zobaczymy Zmartwychwstania moc!
Hip hip hura Alleluja (x4)

DG
DG
CG CG
DG
e CD

2) Nic nie słychać kiedy milkną głosy Wszyscy czekamy tej Niezwykłej nocy
3) Teraz Faraon w końcu pokonany I zatopione jego rydwany
4) Jest między nami nasz Ojciec Bóg I Jezus Żywy - Zmartwychwstania cud
Ref (ost)

To jest noc Niezwykła noc
ZMARTWYCHWSTANIA moc!
Hip hip hura Alleluja (x4)

CG CG
DG
e CD

209. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN (Z)
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś blaskiem jaśnieje noc
nie umrę, nie lecz będę żył Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

dBFC
dBFC
gdFC
gdFC

1) Dzięki składajmy Mu,bo wielka jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić

dCF
dCF
dCF
dCF

2) Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń
3) Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem moim
Cudem staje się noc gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś prawica Pańska wzniesiona

gA
gA
gA
g AA7

/e C G D
/e C G D
/a e G D
/a e G D
/e D G a H
/e D G a H
/e D G a H
/e D G a H

MARYJNE
210. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA (M)
1) Była cicha i piękna jak wiosna,
G D7 G
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
A A7 D D7
Ona Boga na świat nam przyniosła
G D7 G
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
A A7 D D7
Ref. Matka, która wszystko rozumie,
GCG
Sercem ogarnia każdego z nas.
a C D7
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
GCG
Ona jest z nami w każdy czas.
a D7 GDG
2) Dzisiaj światu potrzeba dobroci, By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.
3) Życie niesie za sobą cierpienie, Zewsząd krzyże, zawody i ból,
Serce ludzkie wśród męk, udręczenia, Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha.
211. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE (M)
1) Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
źródła i kręte strumyki! (x2)

DA AD
D AG D A G A D

2) Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata, Jej dłoń nasza wieniec splata. (x2)
3) Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi. (x2)
4) Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję! (x2)
212. DOBRA MATKO (M)
1) Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry
Ga
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.
D D7 G D
Nie potrafię podziękować za Twe serce
Ga
Którym wspierasz, każdy czyn mój, każdy krok
A A7 D
Ref. Jesteś tuż obok mnie jesteś ze mną,
Ga
W rannej mgle słońcu dnia i w noc ciemną
D D7 G D
wspierasz mnie,chronisz mnie w swych ramionach
Ga
Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień
GDG
2) Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to co złe
Twą obecność czuję zawsze,czuję wszędzie Z Tobą Matko tak radosne serce me.
3) Choćby chmury przysłaniały Cię Maryjo I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz
Wiem,że serce Twe i oczy zawsze żyją Wiem,że jesteś przy mnie blisko wiem,że trwasz
213. GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ (M)
1) Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd,
GhCD GhCD
weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. G D a G C D G
Ref:

Ave Maria, gratia plena,
dominus tecum, benedicta tu.

GhCD GhCD
GDaG CDG

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.

214. JEST NA ŚWIECIE MIŁOŚĆ (M)
1) Jest na świecie miłość,
GDe
której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.
CGaD
Gdy Ci będzie smutno,
GDe
imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się.
C G a A7 D
Ref. Matka z radością poda dłoń (Matka z radością poda dłoń)
GDe
gdy powiesz: "Mario, w Tobie ufność mam.(W Tobie mam ufność)
CDGD
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy,
GDe
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił."
CGDG
2) Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć i troska Matczyna gości.
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz: "Kocham Cię".
3) Wtul się w jej ramiona a pokochasz Ją mocno i nie będziesz chciał odejść od niej
daj Jej swoje ręce a zobaczysz słońce i nadzieję. Mario - Kocham Cię!
215. JEŚLI MASZ (M)
1) Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, Powierz je Matce.
eD
Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, Ofiaruj się Jej.
eD
Ref. Matce, która pod krzyżem stała
e
Matce, która się z Synem żegnała
a
Która uczyć cię będzie pokory,
D
Cierpienie znieść ci pomoże.
G H7
Ona, Matka, która pod krzyżem stała
e
Matka, która się z Synem żegnała
a
Ona uczyć cię będzie pokory,
D
Cierpienie znieść ci pomoże.
G H7
2) Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, - Powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza - Ofiaruj się Jej.
3) Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, - Powierz się Matce.
Gdy w twym sercu znów gości trwoga - Ofiaruj się Jej.

H7 e
H7 e H7

216. JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ (M)
1) Jezus swoją Matkę pozostawił,
Dhe
Byś w swym życiu miał do kogo iść,
G A7 D
Ona swą opieką Cię otoczy,
Dhe
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.
G A7 D
Ref.1 Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
e A7 D D7
I pozostaw swoje troski Jej.
G A7 D D7
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka,
G A7 D h e
Abyś wyznał to, co gnębi cię.
G A7 D
2) Nikt tak serca Twego nie zrozumie, Nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie Jak Madryja - zresztą o tym wiesz.
Ref.2 Wybierz się, wybierz się razem z nami
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak!
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.
3) Wielu ludzi tutaj przybywało, By odszukać biegu życia treść,
A Maryja zawsze to sprawiała, Że Krzyż Pana łatwiej było nieść.
Ref.1 Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się …
Ref.2 Wybierz się, wybierz się razem z nami …

217. LILIO BIAŁA (M)
Ref. Lilio, Lilio, Lilio Biała, Tyś jest najpiękniejszy Kwiat.
D A E A A7
Ciebie wielbi Polska cała, wielbi Ciebie cały świat. (x2) D A E A (A7)
1) Kiedy w życiu się zagubisz, gdy nadejdą chwile złe,
AhEAE
zwróć swe modły ku Maryi, Ona spełni prośby twe.
A h E A A7
2) Miłość Twoja nie ma granic, kochasz Matko dzieci swe,
gdy do Ciebie się zwracamy, zawsze czułe serce Twe.
3) Świat ochraniasz przed burzami, troską swą ogarniasz nas,
śpieszysz zawsze nam z pomocą, w każdą chwilę, każdy czas.
218. MAGNIFICAT (M)
Magnificat /3x anima mea Dominum Magnificat /3x anima mea.

EA HE EA HE

219. MAMA CZUWA MAMA WIE - ARKA NOEGO(M)
Mama czuwa, Mama wie, Czego każde dziecko chce.
Mama kocha, Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje, czego potrzebuję Mama kocha, Mama wie najlepiej
Nie potrzebne Mamie CO brylanty, złoto i korona. BO
Ona piękna jest bez tego
I błogosławiona.
Można Ciebie namalować, Można o Tobie śpiewać,
Bo Ty jesteś najpiękniejsza, Bo Ty jesteś Królową nieba.

C GC
CFG
C G CFG
F G C (x2)
F GC a FG
CG
F GC
CG
F GC

220. MARYJO ŚLICZNA PANI (M)
1) Maryjo śliczna Pani Matko Boga i ludzi na ziemi
G h C D G G7
Tyś świata Królową Tyś gwiazdą na niebie
aDGe
Ty nas wiedziesz przez Jezusa wieczny tron.
C A7 D D7
Ref. Maryja, Ave Maryja U Boga nam wybłagaj zdroje łask
GCG
G H7 E7
By świat lepszy był by w miłości żył
a D G E7
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.
A D7 G
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.
221. NAJPIĘKNIEJSZY MIESIĄC MAJ (M)
1) Najpiękniejszy miesiąc maj, Twoim, Matko, jest od lat.
Najpiękniejszy miesiąc maj, gdy Cię wielbi cały świat.
Każde serce w taki czas, chce dla Ciebie tylko bić.
Każde serce w taki czas, chce dla Ciebie tylko żyć.
Ref. Boś Ty Matko zawsze w maju, taka żywa,
Boś tak bliska, taka polska i prawdziwa.
Błogosławisz, wznosząc dłonie nad polami
Jesteś w słońcu, jesteś w kwiatach, jesteś z nami.
2) Najpiękniejszy miesiąc maj, Twoją chwałą Matko brzmi.
Najpiękniejszy miesiąc maj, nie wie co to ból i łzy.
Gdy się skończy Matko chciej, sama dla nas majem być.
W każdy dzień, a wtedy lżej i radośniej będzie żyć.

Ga
D D7
Ga
D D7
Ga
D D7
Ga
D D7

D7 G
D7 G
GD
G D

222. O KRÓLOWO, MATKO MA
1) Bywają chwile, gdy jest mi źle, Nie mam do kogo użalić się.
Ca
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.
Ref. O Królowo, o Królowo Matko ma, Bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów
2) Wszystko w mym życiu jest takie proste, Bo Ty mi Matko pomagasz w nim.
Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko, I jakże trudno samemu iść.

dG

223. POZDRAWIAM CIEBIE MATKO (M)
1) Pozdrawiam Ciebie Matko, mistrzyni moich dróg
Pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo moich próśb
Pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los
I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton
Ref.

D e A7 D
h e A7 D
D7 G A7 D
h e A7 D

Ave Maryja, woła cały świat
Ave Maryja, Matko Boga i nas. (x2)

D G A7 D
h e A7 D

2) Niech w sercach naszych 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.
224. POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE (M)
Ref. Dam daba …
Pozwól mi przyjść do Ciebie,
takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie
jednym łaskawym Twoim gestem.
Dam daba …
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 ośmielam paść przed Tobą
i całą nędzę Ci wyznaję.
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/D A
/ h fis
/GD
/ e A A7
/D A
/ h fis
/GD
/ e A A7

2) Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz wdzięczności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu,
które dotyczy mego życia: „Co znaczy trwać w ofiarowaniu?”
225. Z RÓŻAŃCEM W RĘKU (M)
1) Z różańcem w ręku u boku Maryi
Zapraszam Chrystusa w nasz dom.
W tajemnic głębiach Twą miłość odkrywam
Nadziei promień na lepszy dzień

aC
GE
aC
dE

/hD
/A Fis
/h D
/e Fis

Cd
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Fd
E E7

/D e
/A D
/G e
/Fis Fis7

2) Powierzam dzieci, ich drogi wzrastania
I by nie wchłonął ich świat.
O jedność rodzin modlę się dzisiaj
Matko pokój im daj.
Ref.

Ty coś piękniejsza od słońca
Od gwiazd jaśniejsza Maryjo
Daj nam zapłakać z radości dziś
Kiedy poznamy Twą miłość.

