SPOTKANIE
W
RADOŚCI !

Z - 1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Z - 5. Bądź z nami w kontakcie

1.W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego...
DGA
Tak można najprościej modlić się do Niego do A7 D
Boga co właśnie uśmiecha do nas się i
GD
niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce, do
AD
Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i
GD
niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.
A A7 D

Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże, D G A D
kiedy diabeł robi nam zwarcie,
GAD
Niech iskra miłości między nami przeskoczy G A D h
i zapalą się nasze latarnie.
GAD

2.W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
DGA
Tym znakiem najprościej przyznać się do Niego AA7D
- do Boga, którego niejeden wstydzi się,
GD
lecz my się przyznajemy, żegnając razem się. DAD

Jestem rybakiem Pana,
Dh
więc zarzucam sieci swe. GA

3.W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...
DGA
Niech każdy z nas rano zacznie dzień od tego. AA7D
I wszystko, co ważne, i co mniej ważne jest,
GD
by więcej było dobra, tam gdzie Pan Bóg jest. DAG

Z - 2. Dotknął mnie dziś Pan
C F
C
Dotknął mnie dziś Pan
F
C
G
C
I radość ogromną w sercu mam
C F
C F
C
G
C
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe
C
F
C
Więc wszyscy razem chwalmy Go
F
C
G
C
Za to, że trzyma nas ręką swą

Z - 3. Wszystko Panie
1. Wszystko Panie Ciebie chwali: ptaki, kwiaty,
wicher, woda. d B F A7
Bo Ty wszystkim jesteś Boże, wszystko Tobie się
podobać chce.
2. Panie jestem Twoim dzieckiem, ukochałeś
mnie nad życie.
Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mnie
obficie sam.

Z - 4. Ci co zaufali Panu
Ci co zaufali Panu D
Odzyskują siły
h
Otrzymują skrzydła jak orły G
Biegną bez zmęczenia.
AD
Ci co nie ufali Panu, tracą wszystkie siły,
Otrzymują skrzydła jak wróble,
Biegną ze zmęczeniem.
Wyżej : E cis A H7 E

Z - 6. Jestem rybakiem Pana
gdy troski mnie przygniatają,
chlup, chlup, ja topię się A-A-A,
ja topię się, A-A-A.
Cziru riru riru, Cziru riru riru
Cziru riru riru riru ua! 2x

(EAcisH7)

(EAcisH7)
(EAcisH7)

Jezus mym przyjacielem
On ratuje życie me.
(EAcisH7)
wyciąga do mnie rękę,
ja mocno trzymam się, A-A-A, (EAcisH7)
ja płynę A-A-A.
(EAcisH7)
Cziru riru riru, Cziru riru riru
Cziru riru riru riru ua! 2x

Z - 7. Cieszę się
Cieszę się, Alleluja! D
Całym ciałem chwałę Panu
Oddawać chcę. (2x)
A7 D
Ręką prawą, ręką lewą.
Nogą prawą, nogą prawą
Nogą lewą też. (2x)

Z - 8. Wyspa
Każdy musi mieć wyspę swą dla siebie, A E D E
na oceanie niepokoju nanananananana.
W codzienności szarym tle dla siebie
kilka jasnych kolorów nanananananana.
Mogą różnie nazywać się dla ciebie,
Lecz tylko Jezus jest tęczą na niebie
Mogą różnie nazywać się dla ciebie
Lecz tylko Jezus jest naszym zbawieniem
Jejeje jejeje JEZUS! Nananananana!

Z - 9. Bóg kocha mnie

lub D h G A
7

D
h
e
A
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
D
h e
A7
raduje się każdym moim gestem.
D he
A7
D h e A7
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. uuu
e
A7
(Czyni ze mnie bohatera!)

Z - 10. Jesteś życiem mym

Z - 14. Bóg nie umarł, Jezus Żyje

Jesteś życiem mym, G C D/ FBC
więc każdy ruch
robię w Tobie
Jezu TY pozwalasz wciąż
oddychać mi (przeponą)

Bóg nie umarł, Jezus Żyje! /x3
E H7E
Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,
H7
Daj Mu serce swe, daj mu duszę swą.
On twoim Panem jest.
AHE

Jesteś droga mą
więc każdy krok
stawiam w Tobie
Jezu TY pozwalasz wciąż
oddychać mi (płucami)
Chwalę Twoje łaski Panie,
gdzie nie spojrzę tam
wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest?
Nananananna…….

Z - 11. Niebo
D
Niebo to najwspanialsze z miejsc,
A7
łaska, chwała czeka tam ciebie,
D D7
G
g
Boga twarz zobaczysz też
D
A7
D
niebo najwspanialsze z miejsc.
G A
(mówię wam to:)

Z - 12. Gdy na morzu wielka burza
DG|AD
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.
Mocno rękę trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

Z - 13. Boża radość jak rzeka
1.Boża radość jak rzeka,
/x2 D / |GD| /x2
Boża radość wypełnia duszę mą.
D A (D)
2.Boża miłość jak rzeka...
3.Boży pokój jak rzeka...

Z - 15. Dzieckiem Bożym
Ref. Dzieckiem Bożym jestem ja! La la la...
Dzieckiem Bożym jestem ja! La la la...
1. Ojciec Bóg kocha nas,
miłość swą zsyła nam,
Któż jak On wielki jest,
któż jak On miłość ma?
Święty Bóg, Ojciec nasz,
co dzień ma hojną dłoń,
Kocha nas, dzieci swe,
mimo grzechów, mimo wad.

GCDG

G G7 C G
A7 D7
G G7 C G
e a D7 G

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam,
Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas.
On przez krzyż grzechy starł, Życie dał, radość wniósł,
Zmartwychwstał jako Pan! On jedyna drogą nam!
3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,
Cieszę się śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie.
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,
Któż jak Bóg, któż jak Pan tak pokochał dziecko swe?

Z - 16. Wojownicy Pana
Wojownicy Pana – wojownicy Pana
nie zabijają – nie zabijają
oni walczą miłością – oni walczą miłością
duchową amunicją – duchową amunicją!

CeCe
lub Ca

Weź udział w trudach – weź udział w trudach
i przeciwnościach – i przeciwnościach
jako dobry żołnierz – jako dobry żołnierz
Jezusa Chrystusa – Jezusa Chrystusa!
On Ci pomaga – On Ci pomaga
wspiera w trudnych chwilach–wspiera w trudnych chwilach
gdziekolwiek byś był – gdziekolwiek byś był

cokolwiek byś robił - cokolwiek byś robił
Twoja wola Panie -Twoja wola Panie
jest dla mnie rozkazem - jest dla mnie rozkazem
A Twoje Święte Słowa - A Twoje Święte Słowa
są słodsze niż miodu - są słodsze niż miodu
Tylko Jezus!
On moim Panem jest
I Maryja!
Ona moją Matką!
Oj jo joj...

Z - 17. Czytaj Biblię
Dh
Czytaj Biblię módl się co dzień
(układamy dłonie na kształt otwartej Biblii,
a następnie składamy ręce jak do modlitwy)
eAD
Jeśli wzrastać chcesz (rozkładamy ręce)
AD
Jeśli wzrastać chcesz (rozłożone ręce podnosimy
wzwyż)
h
Czytaj Biblię módl się co dzień (jak wyżej)
eAD
Jeśli wzrastać chcesz
Lepiej tobie ułomnym być
Niźli w grzechu trwać
Zrobię z ciebie rybaka dusz
Gdy zaufasz mi
Nieprzyjaciół pozdrawiaj też
Którzy gnębią cię

