ŚPIEWNIK
SCHOLI

„Gwiazdy Jezusa”
Świętej Marii Goretti

W parafii pod wezwaniem
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA BM
w
MUCHARZU

1. Niechaj zstąpi Duch Twój
d
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
B
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
g
A7
Obmyj mnie i uświęć mnie,
d
Uwielbienia niech popłynie pieśń!
B
F
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!
B
F
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!
B A7
d
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!

5. Ofiaruję Tobie Panie mój
D
A
h
Ofiaruję Tobie Panie mój
D7
G
D
e A
Całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki
D
A
h
Oto moje serce, przecież wiesz
D7
G
A D
Tyś miłością mą jedyną jest!
Tyś ofierze swojej Panie mój,
Cały dajesz się cały jesteś mój aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umacnia je.

6. Nie bój się, wypłyń na głębię
2. Jesteś królem
Jesteś królem,
D
jesteś królem
Ah
Królem jest Bóg /2x
GA
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
D
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
A
Stawajmy przed obliczem Pana,
h
wielbiąc Go /2x
G
3. Przyjaciela mam
C
G
a
F
Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
C
G
a F
Gdy o jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg.
Królów Król, z nami Bóg.
Jezus x4

4. Mój zbawiciel
D A
e
h
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. /2x
Ref
Hej, hej, hej. Nananana.
Hej, hej, hej. Alleluja.
Hej, hej, hej. Jezus OK!!!!!!!!!!!!!
Hej, hej, hej. I Maryja!!!!!!!!!!!!!

Nie bój się wypłyń na głębię
DA
Jest przy Tobie Chrystus
GA
On Cię kocha mocno tak,
tylko uwierz proszę w to.
Jezus przy Tobie jest.
On wypływa razem z nami
w głębię naszych czystych serc.
Jezus przy Tobie jest.

7. Barka

D
A7
D
D7
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
G
A7
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
D
By łowić serca
A7
D
D7
Słów Bożych Prawdą.
G
D
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
e A
D
D7
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
G
D
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
e A
D
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I Słowem życia.

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

9. Chlebie najcichszy
Chlebie najcichszy,
GD
otul mnie swym milczeniem,
CD
ukryj mnie w swojej bieli,
GD
wchłoń moją ciemność.
ae
1. Przemień mnie w siebie,
eC
bym jak Ty stał się chlebem. / x2 G D
Pobłogosław mnie, połam,
eC
rozdaj łaknącym braciom. / x2
GD
2. A ułomki chleba,
które zostaną / x2
rozdaj tym,
którzy nie wierzą w swój głód. / x2

G
C
x2
10. Jeden chleb D G
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

GC
eD
GC
DG

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
byśmy jedną stali się rodziną.
Na ramiona swoje weź, o Panie,
tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

11. Chwalmy Boga
G
a
Gdy idziemy poprzez świat - chwalmy Boga,
D7
G
W każdym miejscu, w każdy czas - chwalmy Boga
C
G
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest,
a
D
G
W każdej zobacz Bożą myś1.
Ref.:
C
G
Bo Bóg naszym Ojcem,
D7
G
Bo Bóg kocha nas,
C
G
On szlak nam wyznacza
D7
G
I sam prowadzi nas.
2. Gdy nam szumi górski las - chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film - chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.
3. Gdy cierpienia przyjdzie czas - chwalmy Boga,
Kiedy wszystko złości nas - chwalmy Boga,
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij trudne
dobro też,
Które Bóg przeznaczył ci.

12. My chcemy Boga
1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref.
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga!
My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)
2. My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Ref.
3. My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
Ref.
4. My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.
Ref.
5. My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!
13. Idzie mój
e
Idzie mój Pan, idzie mój Pan
a
e H7 e
On teraz biegnie, by spotkać mnie.(x2)
e
a
e
Mija góry, łąki, lasy,
D
G
H7
By Komunii stał się cud,
e
a
e
On chce Chlebem nas na karmić
D

eD e

By nasycić życia głód.

15. W lekkim powiewie
aDaD
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
x2
FG
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień
FG
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
aFEa
W lekkim powiewie nawiedzasz dusze mą
16. Chwalę Ciebie Panie
A
cis
1. Chwalę Ciebie Panie, i uwielbiam,
h
E
/A cis h E/
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe

/A fis h E/

A
Ref.: Bo wielkiś Ty
fis
Wielkie dzieła czynisz dziś
h/E
Nie dorówna Tobie nikt.
x2
2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem
Daj mi poznać Swoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już.
3. Jesteś świata Panem i Opoką
W Tobie składam troski swoje
Tobie daje serce swe.

17. Tobie Panie zaufałem
Tobie Panie zaufałem
ae
Moje życie daje pod Twoje władanie
ae
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce me! C G F
tło: Tobie, życie moje daje, Panie
Bo cudowna jest miłość Twoja
CGaF
Jedyna, takiej nie może dać nikt inny! C G a F
Nieskończone miłosierdzie dla nas masz C G a F
Nie zabraknie dla nikogo.
CGF

18. Otwórz me oczy, o Panie
14. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego C G a C
i Jego sprawiedliwości,
FCG
a wszystko inne będzie wam przydane C G a C
Alleluja, alleluja
FCGC

Otwórz me oczy, o Panie A
Otwórz me oczy i serce
E
Chcę widzieć Ciebie /x2
D // A
Wywyższonego widzieć chcę
E fis
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
DE
Wylej Swą miłość i moc
cis fis
Gdy śpiewam
Święty, Święty, Święty /x3
DE
Chcę widzieć Ciebie
A

19. O piękności niestworzona
O piękności niestworzona, kto
DAeh
Ciebie raz pozna, ten
nic innego pokochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim jako
jedno ziarenko piasku
w bezdennym oceanie.
Czuję, że nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie, która
by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże. /3x
20. Oto jest dzień
Oto jest dzień,/x2
D
Który dał nam Pan./x2
e
Weselmy się./x2
A7
I radujmy się w nim./x2
D D7
Oto jest dzień, który dał nam Pan! G D
Weselmy się i radujmy się w nim.
GD
Oto jest dzień, oto jest dzień,
D
Który dał nam Pan!
e A7 D

21. Ofiaruję Ci moje serce
Ofiaruję Ci moje serce.
To co we mnie najlepsze,
Moje noce i dni, radości i łzy.
(Daję Ci)
D

D
D
GgA

22. Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam
Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam, e C G D
w podziwie, do Tego który wszystko dał. e C G D
Stoję dziś, moją duszę Panie Tobie składam e C G D
ja chcę być jak Ty!
eCD

24. Moje serce się w Tobie zakochało
Moje serce się w Tobie zakochało C G a F
Oczy zapatrzone w Twoje święte ciało
Pragnę Twojego Ducha Panie
Idę długą drogą mego życia
Czasem tracę siły by odnaleźć powołanie
Wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem
Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci ...
25. Nasz Pan jest potężny
Nasz Pan jest potężny
CG
w mocy Swej, króluje nad nami
De
i z nieba rządzi
w mocy miłości, mądrości Swej
1. Przyjdźmy do Niego, śpiewajmy Mu
e
- nasz Pan potężny jest.
CDe
Oddajmy Mu chwałę, bo to nasz Bóg
- nasz Pan potężny jest.
2. Król to królów, panów Pan
- nasz Pan potężny jest.
Cała ziemia Jego jest
- nasz Pan potężny jest.

26. Pobłogosław Panie Boże wino to i chleb
GADh
Pobłogosław Panie Boże wino to i chleb.
G A D D7
Niechaj będą pokarmem duszy mej.
Składam Tobie dziś w ofierze serce me.
Weź i mocno dziś do siebie przytul je.

27. Oto Pan Bóg przyjdzie

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

Oto Pan Bóg przyjdzie, DAD
Z rzeszą świętych nam przybędzie, eAED
Wielka światłość w dzień ów będzie. FhD
Alleluja, alleluja. GAD

28. Pan jest pasterzem moim
a
E
a
Pan jest pasterzem moim
d
G
C
Niczego mi nie braknie
d
G
C E a
Na niwach zielonych pasie mnie! x2
d
E
a
E a
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

29. Będę śpiewał Tobie, mocy moja
Będę śpiewał Tobie, mocy moja! D G A D h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją
G A7 D
Tobie ufam i bać się nie będę.
h D e A7 D
30. Fajrant w Niebie
E
G
A
H
Byłem ochroniarzem jednego Karola
E
G
A
H
Na kajakach i w teatrze, gdy na bramce puszczał gola
E
G
A
H
Byłem słynnego Karola wiernym jego stróżem
E
G
A
W Niegowici i w Krakowie, w Watykanie, gdzie
H
był papieżem.

32. Jak łania pragnie wody ze strumienia
Jak łania pragnie wody ze strumienia A E fis cis/GDeh
Moja dusza pragnie Cię
D E A/CDG
Tylko ty jesteś moim pragnieniem A E fis cis/GDeh
Zawsze chcę uwielbiać Cię
D E A/CDG

Tylko ty jesteś mocą mą
fis D A/eCG
Wola Twoja wolą mą
D h Cis/CaH
Tylko ty jesteś moim pragnieniem A E fis cis/GDeh
Zawsze chcę uwielbiać Cię
D E A/CDG

(A - AHAG - E)
E

A
A po pracy tu na ziemi
E
A
Teraz fajrant mają w Niebie
E
G
Anioł który był mu stróżem
G
E
Człowiek który był papieżem.
W moim pamiętniku zapisałem sobie
Karol był niezwykły naprawdę Boży człowiek.
A po pracy tu na ziemi
Teraz fajrant mają w Niebie
Anioł który był mu stróżem
Człowiek który był papieżem. (2 razy)
Fajrant, fajrant w niebie…

31. Uwielbiam Imię Twoje Panie
Uwielbiam Imię Twoje Panie,
DGA
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
DGA
W przedsionku chwały Twej staję,
hG
Z radością śpiewam Ci pieśń.
eA
Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że
DGA
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie D G A
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił D G A
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.
e A

33. Jak ożywczy deszcz
E A cis H
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź.
E A cis H
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. /x2
fis gis
fis gis
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej.
fis gis A gis H
Bądź nam światłem dnia
i nadzieją serc. /x2

34. Spocznij na nas Duchu Pana
Spocznij na nas Duchu Pana
CeF
Duchu mądrości i rozumu
CeF
Duchu poznania i bojaźni Bożej C G a C
Duchu miłości i mocy
dGC

35. Jezus jest Panem
1. Jezus jest Panem
CG
Życiem moim i zmartwychwstaniem
Więc gram, śpiewam, raduję się C G
Niech Ojciec usłyszy mnie.
De
2.Jezus jest Panem
Życiem naszym i zmartwychwstaniem
Więc graj, śpiewaj i w dłonie klaszcz
Niech Ojciec usłyszy nas.

De

36. Duchu mądrości
1. Duchu mądrości, rozświeć myśl,
Nadprzyrodzony daj nam smak,
Byśmy umieli dostrzec dziś
Twej obecności w świecie znak.
2. Wprowadź w tajniki Bożych prawd,
Bo Ty je sam najlepiej znasz,
Rozjaśnij umysł nasz i spraw,
By poznał Boga rozum nasz.
3. Ucz nas tak patrzeć na ten świat,
By widzieć Pana, Stwórcę w nim,
Odkrywać w świecie Boga ślad
I dziękczynienia śpiewać hymn.
4. W trudnościach dobrą radą służ,
W zwątpieniach błogim światłem świeć.
Dozwól nam pośród walk i burz
Wspomożyciela w Tobie mieć.
5. Przez pobożności święty dar
Naucz nas dobrze modlić się,
Synowskiej daj miłości żar
I przed obrazą Boga lęk.
6. Daj męstwo na czas trudnych chwil,
Gdy trzeba walczyć, cierpieć, trwać,
Nad naszą nędzą dziś się schyl,
Racz nowe siły w serca wlać.
7. W bojaźni Bożej ucz nas żyć,
Przed grzechem duszy naszej strzeż,
Gdy się chwiejemy, w pomoc przyjdź,
Gdy się smucimy, w smutku ciesz.
37. Wspaniały dawco miłości
Wspaniały dawco miłości.
Składamy na twoim stole.
Wszystko co mamy.
Wszystko co mamy.
Choć i tak.
To od wieków jest twoje. Jest twoje.

CGC
CFG
FG
Ca
/FG

38. Ta krew z grzechu obmywa mnie
Ta krew z grzechu obmywa mnie
Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa mnie
To jest Baranka święta krew

DG
AD
DG
AD

39. Kocham Ciebie Jezu
Kocham Ciebie Jezu,
Wznoszę ręce dając cześć,
Całym światem jesteś mi,
Uwielbiam Twoje Imię Panie.

Dh
eA
fis h
eA

40. Ubi caritas
Ubi caritas et amor,
CGaFADG
ubi caritas Deus ibi est.
CEaFGC
Tam gdzie miłość jest i dobroć,
tam gdzie miłość jest tam mieszka Bóg.

41. Ten którego kochamy
Ten którego kochamy - jest tu
aFGC
Ten którego kochamy - jest w nas
Boże Ty jesteś z nami - na zawsze
Boże Ty jesteś z nami - na wieki
42. Dobry jest mój Bóg
DhGAD
Dobry jest mój Bóg oddam chwałę Mu.

43. Przybliżam się do tronu łaski
D
h
G
A
Przybliżam się do tronu łaski by otrzymać miłosierdzie
D
h
G
A
moc i pokój, miłość Ojca, gdzie jedyne jest zbawienie
G
A
G
A
w Tobie Boży Synu, w Tobie nasz Panie.
Fis
h
A
Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,
G
A
jesteś godzien chwały i czci.
Fis
h
A
Uwielbiamy Cię, wysławiamy Cię,
G
A
jesteś godzien chwały i czci.

44. Każdy wschód słońca
DAeh
Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada,
GDGA
nie pozwól nam przespać poranka. (2x)
1. My, którzy wszystko liczymy, D A h
Ciebie mamy za darmo.
G D (GA)
Dajesz nam Siebie w całości
DAhG
i jesteś taki rozrzutny.
DA
2. Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
4. Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego Chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
niech Ciebie nam zapowiada.

45. Izajasz
Teraz tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie EDAE
Który cię ukształtował, Izraelu
Nie bój się, bo cię wykupiłem,
nazwałem cię swoim imieniem
Moim jesteś.
Gdy pójdziesz przez wody będę z tobą
A gdy przez rzeki, nie zaleją cię!
Gdy pójdziesz przez ogień to nie spłoniesz
A płomień nie spali cię!
Bo ja Pan jestem twoim Bogiem,
ja Święty Izraelski jestem twym Odkupicielem/ x4
Sypią się, sypią się, bramy piekielne sypią się
Kiedy dzieci posłuszne Ojcu razem modlą się.
46. Zbawienie przyszło przez krzyż
a
1. Zbawienie przyszło przez krzyż,
d
a
Ogromna to tajemnica.
d
G
C
Każde cierpienie ma sens,
H
E
Prowadzi do pełni życia.
E
a
Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
d
E
To weź swój krzyż na każdy dzień
a
d
I chodź ze Mną zbawiać świat
E
a
Dwudziesty pierwszy już wiek.
2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.

47. Bo jak śmierć potężna jest Miłość
Bo jak śmierć potężna jest Miłość G C F C
a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. a d G C
żar jej to żar ognia C F C a
Płomień Pański F G C
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości F G
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. C G C

48. Chrystus Pan karmi nas

Chrystus Pan karmi nas (H7) e H7
Swoim świętym Ciałem, G a H7
Chwalmy Go na wieki. e C e
Duchem całym wielbię Pana, e a e
Boga, Zbawcę Jedynego, C D e
Bo w Nim samym odnajduję
Wszystką radość życia mego.
Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżony,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać Błogosławioną.

Sprawił we mnie wielkie dzieła
W swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Największy,
On sam jeden zawsze święty.
On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.
On, który swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.
W mocy Jego odjąć władzę
A wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
Głodem wstrząsnąć bogatego.
On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na Swe miłosierdzie,
Obietnicy Swej nie złamał.

49. Ciągle szukam jedynej tej
Ciągle szukam jedynej tej e C G D
drogi życia, co wiedzie mnie.
Ciągle pragnę zobaczyć raz
Przyjaciela mojego twarz.
I nie trzeba mi więcej, nie trzeba mi więcej,
oprócz miłości Twej. /4x

50. Jedyny Pan
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg a D G C
wszystko, co mam, oddaję Mu; a D G C
On jedynym Panem jest!
aDGC
Sh’ma Israel,sh’ma Israel! F G F G

51. Wejdziemy do Miasta Świętego
d
F
Wejdziemy do Miasta Świętego
d
F
przez Krew Pana i moc Krzyża Jego
g
C
a
d
do Świątyni, którą Baranek jest.
d
F
Śmierci, nocy, żałoby nie będzie,
d
F
chwała Jego zajaśnieje wszędzie
g
C
a
d
z naszych oczu wszelką łzę otrze Emmanuel.
F
G
A
Dziś Kościele raduj się śpiewaj chwały pieśń.
F
G
A
Pieśń nową Baranka, On zwyciężył śmierć.

52. Pan jest mocą swojego ludu
D
G A
Pan jest mocą swojego ludu.
D G A
Pieśnią moją jest Pan.
A G Fis
h
Moja tarcza i moja moc,
A
D
On jest mym Bogiem ,
G
A
Nie jestem sam.
fis
h
W Nim moja siła
G A D
Nie jestem sam.

53. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe C G a F D G
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
CFdG
ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie G F G C
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie F G a
Panie Królem Tyś spienionych wód F G C
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.
FGC
2. Odpocznę dziś w ramionach Twych C G a F D G
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
CFdG

54. Rozpięty na ramionach
Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie
Chrystusie, Synu Boga
Spójrz proszę na ziemię.

aCG
FaE

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi. a F G a
gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi F G a E7
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, ni e sądź na miarę siebie.

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

56. Akt skruchy
F
C
F
C
F
1. Panie, przebacz nam! Ojcze, zapomnij nam!
D
g
Zapomnij nam nasze winy,
C
F
Przywołaj, kiedy zbłądzimy!
C F
Ojcze, zapomnij nam!
2. Panie, przyjmij nas! Ojcze, przygarnij nas!
I w swej ojcowskiej miłości,
Ku naszej schyl się słabości!
Ojcze, przygarnij nas!

57. Bo góry mogą ustąpić

61. Dzielmy się wiarą jak chlebem
Ref: Dzielmy się wiarą jak chlebem,
DA
dajmy świadectwo nadziei.
GA
Bóg ofiarował nam siebie
DA
i my mamy się Nim z ludźmi dzielić. G

A
D
A
D
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
A
D A
D
i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać.
h
D
Ale miłość moja, miłość moja
E
A
D
nigdy nie odstąpi od Ciebie - mówi Pan, mówi Pan

1. Chleba tego nie zabraknie
h fis
rozmnoży się podczas łamania.
GA
Potrzeba tylko rąk naszych
h fis
i gotowości dawania.
GA

58. Chrystus Pan Boży Syn

2. Nikt nie zapala lampy,
żeby ją schować pod korcem.
Skoro Bóg nas światłem darzy
trzeba z tym światłem iść w drogę.

G
e
a7
D7 /FdgC
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
G
C
/FB
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
G
a
G /FgF
ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
C
a
G D
/BgFC
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
CD
G
e
/Fd
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
a7
D
GD
/gCFC
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
CD
G
e
/Fd
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
a7
D
G/gCF
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

3.Odrzućmy zwątpienie i trwogę
Choć świat się śmieje z proroków
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu

62. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje nam zbawienie
dCad
Jezus daje pokój nam
dCad
Jemu składam dziękczynienie
dCad
Chwałę z serca mego dam
dCad
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia F C a d
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej F C a d
W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj F C a d
Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień F C a

59. Duchu Święty przyjdź
D
A
D
|
/AEA/
Duchu Święty przyjdź
| 2x
D
G
A
| /ADE/
Duchu Święty przyjdź
|
G
D
/DA/
Niech wiara zagości
|
G
D
|
/DA/
Nadzieja zagości
| 2x
G
D
A
|
/DAE/
Niech miłość zagości w nas |

60. Duchu Święty wołam przyjdź
Duchu Święty wołam przyjdź,
D
Duchu Święty wołam przyjdź,
D
bądź jak ogień duszy mej, a7
bądź jak ogień duszy mej, a7
bądź jak ogień w ciele mym, G
bądź jak ogień w ciele mym, G
rozpal mnie. D
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.

a7 G D
a7 G A

d
W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam

dCad
dCad
dCad
dCad

Jezus siłą mą ...

63. Miriam
Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, D G
pomódl się, by Jezus we mnie żył.
DG
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
eA
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
eA
Miriam, Tyś jest bramą do nieba.
DG
Moim niebem jest Twój Syn.
DG
Weź mnie, weź mnie, do swego łona, e A
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. D G A D
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. D G
Gdybym umarł, odpocząłbym.
DG
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. A G
Pragnę umrzeć, aby żyć.
DGAD

64. Niech nas ogarnie
Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Duch Twój Święty niech dotknie nas

DAhA
GDGA

65. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany C e a
Za żadne skarby świata, F C G
Bo na nim Jezus ukochany C e a
Grzeszników z niebem brata. F f C C7
Nie zdejmę Krzyża z mego serca, F G C C7
Choćby mi umrzeć trzeba, F G C C7
Choćby mi groził kat, morderca, F G C a
Bo Krzyż to klucz do nieba. F G C
Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,
Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.
A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę.

66. Ogrody
DGA
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
GeA
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

67. Oto ja poślij mnie
Ref. Oto ja poślij mnie
DGA
Dotknij ogniem moich warg
DGA
Powiedz Panie czego chcesz
DGA
A moją rozkoszą będzie być posłusznym G h G A
Fis h GA
1.Daj mi swego ducha, abym mógł stać się chlebem
Fis h G A
Abym stał się winem abym gasił twe pragnienie
Ref. Oto ja poślij mnie....
2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach
Panie ty wiesz wszystko objaw mi swe pragnienie

68. Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
DG
czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem h A
Czuwa nademną Bóg /x3 mój Bóg

69. Oto są baranki młode
CDG D
C D e
Oto są baranki młode,
/C D G D C D e/
ADG
A
D
oto ci, co zawołali alleluja!
/A D G C A D D7/
G
D
Dopiero przyszli do zdrojów,
G
D
światłością się napełnili,
G D e
DG
Alleluja, alleluja!
e
h
e
Na Baranka Pańskich godach,
e
h
e
W szat świątecznych czystej bieli,
G
D
a
e
Po krwawego morza wodach
C
D
h
e
Nieśmy Panu pieśń weseli.

/GCD/
/GCD/
/G D e D G/

/eDeDhe/
eDeDhe/
/G D a7 e/
/C a h e/

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.
Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.
Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.
Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.
Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

70. Zapada zmrok
C
G
Ref. Zapada zmrok, już świat ukołysany,
G7
C C7
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
F
C
Panience swej piosenkę na dobranoc
G7
C C7
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. /2x
1. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok,
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
2. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
3. A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
4. Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najszczęśliwszych snów.
5. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
Bo on w Twe ręce złożył ufność swą.
I jemu też tam hen, na Watykanie,
Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!

71. Szedłem kiedyś ścieżyną
Szedłem kiedyś ścieżyną przez las.
FGCa
Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas.
W czasie tej wędrówki On powiedział mi, że
Bardzo, bardzo mocno kocha mnie! Oo!

72. Święte Imię Jezus
Święte Imię Jezus
x2
GCD
Jest na ustach mych i w sercu mym e a
W mocy ducha uwielbiam Cię
CD
Nie ma w innym zbawienia
e H7
Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia G A C
W nim zbawienie jest
DG

73. To szczęśliwy dzień
CeFG
To szczęśliwy dzień, dziękujmy Bogu za pogodę.
To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go.
To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze,
Żyjąc w każdym dniu Słowem, które daje Pan.

74. Tak mnie skrusz
d
Tak mnie skrusz
d
Tak mnie złam
F
Tak mnie wypal Panie
g
Byś został tylko Ty
d
Byś został tylko ty
A
naprawdę Ty

75. Tak pragnę wielbić Cię
Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój! D
Tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi, h
Patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać wolę Twą G
Tak pragnę wielbić Cię! A
Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, D h
Ramiona polnych drzew niosą Tobie cześć. D h
A ja śpiewam Ci. Pragnę ręce swe do Ciebie
wznieść. G A

76. Imię Pana jest twierdzą
Wielbić Imię Pana dziś chcę
Wielbić Imię Pana dziś chcę
Wielbić Imię Pana dziś chcę
To mój Bóg.

E
A H7
EA
H7

Imię Pana jest twierdzą,
Warowną twierdzą.
Skałą Zbawienia,
Schronieniem mym.

77. Tyś jak skała
D
G
D
Tyś jak skała, tyś jak wzgórze
A D
Panie nasz, Boże nasz!

(CFC…)
(CGC)

D
G
D
Tyś jak wiatr w swej naturze
A
D
Tyś jest stwórcą wszystkich nas
Światłem swym rozświetlasz drogę
która prosto wiedzie nas
Tam, gdzie źródło Twej miłości
gdzie radośnie płynie czas (Łamdarej, łamdao…)

E
AE
H7
E

78. Uwielbiajcie Pana
dCdCdCdd
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
dCdCdCdd
Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony
FG
On osuszy twoje łzy
FA
On ratunkiem będzie ci
dCdCdCdd
Tu do Jego stóp padnie wróg bo On bóg niezwyciężony
FG
Niepojęty w swej mądrości
FA
Święty święty Bóg miłości
dCdCdCdd
Śpiewaj Panu ziemio chwalcie wszystkie świata strony

79. W ciszy szukam słów
GhCD
W ciszy szukam słów, by podziękować za twą miłość
W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam go
W ciszy serca brzmi radosne \"fijat\" mojej duszy
W ciszy pragnę być, milczeniem u stóp twych...
W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę
Życie daję swe, Ty w ciszę zmieniasz je
Dzięki za miłość Twą , nie pragnę już niczego więcej
Nie szukam prostych słów, bo ciszą jest mój Bóg
On Panem mym (6x)

80. Nie bój się, nie lękaj się
d
g
d
g
Nie bój się, nie lękaj się,
d C
F C
d
A
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
Zostań tu i ze mną się módl,
Razem czuwajmy, razem czuwajmy.

x2

81. Tyś jest światłością mej duszy
a

d
G
C
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
a
G
C
d
E
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.
a
d
G
C
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,
F
d
a E
a
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

82. Misericordias Domini
Misericordias Domini d A7 d C
In aeternum cantabo. F C d A7 d
Twe miłosierdzie, Panie mój,
po wiek wieków sławić chcę.
83. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

d
g C
A7 d
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
d
g
C
A7 d
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
g
C
d C7 F
Gdzie Bóg, Król świata całego
d g
C A7 d
dokonał życia swojego.
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
4. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone,
Krwią przenajświętszą Baranka skropione,
Że tam Zbawiciel na tobie
Umarł i poświęcił ciebie.
5. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,
Na sobie niosąc zbawienie światowe,
Na tobie Jezus spoczywał,
Gdy w gorzkich mękach umierał.
6. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie
Od Matki bierze smutne rozłączenie;
Z ran wylewa krwi strumienie,
Na grzechów naszych zgładzenie.
7. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy,
Tym znakiem wszyscy Święci są znaczeni,
Tym znakiem siebie zdobimy
Gdy krzyż na czole robimy.
8. W tym znaku pewni zbawienia będziemy
Tym znakiem czarty odpędzać możemy;
Krzyż święty wszystko zwojuje,
Precz wszystko złe ustępuje.
9. Drzewo żywota wśród raju stojące,
Rozkoszny Owoc światu przynoszące,
Tyś na górze Kalwarii
Nosiło owoc Maryi.
10. Na wieczne czasy i przez miliony,
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!
Tyś jest znak trumfujący,
Radość wiernym przynoszący.
11. O Trójco Święta, Boże nieskończony!
Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony;
Przez znamię Krzyża świętego
Wyrwij nas od wszego złego.

84. Krzyżu święty, nade wszystko
dCFae
1.Krzyżu święty, nade wszystko
EdFea
Drzewo przenajszlachetniejsze
FCAdgAdgAd
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno na którym sam Bóg jest.
FCAdgAdgAd
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
rozkoszny owoc nosiło.
2. Skłoń gałązki drzewo święte,
ulżyj członkom tak rozpiętym,
Odmień teraz oną srogość,
którąś miało z przyrodzenia,
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla Niebieskiego.
3. Tyś samo było dostojne
nosić światowe zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion
światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
co z Baranka wypływała.
4. W jasełkach leżąc gdy płakał,
już tam był wszystko oglądał,
Iż tak haniebnie umrzeć miał,
gdy wszystek świat odkupić chciał.
W on czas między zwierzętami,
a teraz między łotrami.
5. Niesłychanać to jest dobroć,
za kogo na krzyżu umrzeć;
Któż to może dzisiaj zdziałać,
za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
bo nas wiernie umiłował.
85. Podnieś mnie Jezu
e
D
h
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca x2
G
D
h
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
eDe
eDe
Amen.(amen)Amen.

86. Ty dasz mi
Ad
F
C
d
A
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój,
F
C
E
A7
Bo Tyś zbawieniem mym.
d
F C
d
A
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja,
d A d
I uciszy się.

87. Wielbić Pana chcę
d
G
d
B
C
F
A
Wielbić Pana chcę Radosną śpiewać pieśń
d
G d
B
C
d
Wielbić Pana chcę On źródłem życia jest
88. W swe ramiona mnie weź
W swe ramiona mnie weź
aGD
mocą krzyża dodaj sił.
eFG
W księgę życia wpisz mnie
FCd
do swej chwały przyjąć chciej. d e a

89. Jeden jest tylko Pan
e

a
Jeden jest tylko Pan,
D
e
Tutaj jest Jego dom.
D
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie,
e
I razem chwalmy Go.

Inne:
dg
Cd
dA
Ad

Miejsce to wybrał Pan,
Aby wysłuchać nas.
Śpiewajcie wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć!

90. Poszli w ciemno
fis
1. Zostawili wszystko nie patrząc na siebie
A
To nie dieta to post o wodzie i chlebie
Ref.
cis
fis
Kto patrzy na nich z boku, może być w lekkim szoku
fis
A
To niepojęte dla świata życie Bożego wariata
cis
fis
Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe
2. To ostatni grosz ubogiej wdowy
Cały majątek wrzuciła do skarbony
Ref.
3. To nieustanna modlitwa
Torpeda światła duchowa amunicja
Ref. i ciąg dalszy….
fis
A
Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe
cis
fis
Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe

91. Pan Wieczernik przygotował
CFCdG
Ref. Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
CaFdGC
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
daGF
1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas.
daGCdC
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie Uczta Pańska trwa.
3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy chleb,
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.
6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń.
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

92. Ofiaruję Panie Ci
D
A
Ofiaruję Panie Ci
h
G
Wszystkie mego życia dni
D
A
To, co dobre i co złe
h
G
Przyjm o Panie serce me
D
I prowadź mnie
A
I prowadź mnie
h
G(A)
I prowadź mnie / x3

93. Panie ogień pal
ed
Panie ogień pal
ed
wypal smutek i żar
ed
wypal myśli natrętne nie chciane
ded
wypal to co winno być zapomniane

94. O Pani ufność nasza
O Pani ufność nasza
ADA
W modlitwy Twej obronie. A E
Chroń nas / 2x
E
fis
EA
Królowo Pokoju.
DADEA

95. Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
EA
Do naszych serce, do naszych dni / x2
cis H
A cis A cis
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
A cis H
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię.
A cis A H
Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2
96. Modlitwa za kapłanów
e
C
G
D
Jezu Chryste, Arcykapłanie spójrz na naszych braci
e
C
G
D
Panie spraw, by aniołowie ziemi byli Tobie wierni.
1. Niech będą Aniołami czystości,
Które Twoją miłość stawiają ponad inną.
Niech będą Aniołami miłości,
Która rezygnuje ze szczęścia ludzkiej rodziny.
2. Niech będą Aniołami światła,
Które w sercach zapalają wiarę.
Niech będą Aniołami ofiary,
Która spala ich samych dla dobra braci.
3. Niech będą Aniołami rady,
Które niosą ludziom pociechę w bólu.
Niech będą Aniołami męstwa,
Które wzmacniają w walce.
4. Niech będą Aniołami łaski,
Które dusze oczyszczają i podnoszą.
Niech będą Aniołami pokoju,
Które przy śmierci otwierają bramy niebios.

97. Hosanna, hosanna, hosanna Najwyższemu
GDCD
Hosanna, hosanna, hosanna Najwyższemu! x2
CG
Uwielbiamy Imię Twe x2
CG
Z przepełnionych chwałą serc x2
CGDe
Wywyższamy Cię Panie Nasz!
CDG
Hosanna Najwyższemu.

98. Oto jest dzień, który dał nam Pan!
F
B
C
F
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
C
F
F
C
Weselmy się i radujmy się w nim!
C B
C F
Alleluja, Alleluja!
F
B
C
1.Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
C
F
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
F
C
istot tajemnych otoczony chórem,
C
F
C
Boże chwały wielkiej.
2.Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry, Boże
Stworzycielu.
3.Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody, Boże
Ocalenia.
4.Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.
5.Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości, Boże
Odkupienia.
6.Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie.
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu. Boże
Zmartwychwstania.
7.Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie. Boże
zawsze wierny.

99. Ciągle boję się
C
G
F
Ciągle boję się powiedzieć Ci
Mocno trzymaj mnie za rękę
Panie Jezu otwórz serce mi
Ja zaśpiewam Ci piosenkę
Kocham Cię, kocham Cię
Kiedy śpię, kiedy tańczę
Chwalę Cię, sławię Cię
I już wiem nie jestem przecież sam
Panie Jezu to ja
I ty mnie znasz
Ty mnie znasz

100. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
E
D
C
h
e
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

x2

Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
ehe
Na wysokościach cześć niech oddadzą! D C D e
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
CDe
Wielbijcie Pana, Jego zastępy!
h e (H)
Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
Wody podniebne, wielbijcie Pana.
Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi jego chwała!
On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.
Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

101. Zmartwychwstał Pan (gdzie jesteś o śmierci?)
Zmartwychwstał Pan e
trzeciego dnia,
D
zwyciężył śmierć,
C
alleluja!
H
Alleluja alleluja alleluja
eDC
zmartwychwstał Pan!
H
e
D
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
a
Gdzie jest moja śmierć?
H
Gdzie jest jej zwycięstwo?
2. Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.
4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim także żyjemy,
Z Nim razem śpiewamy,

102. Czarna Madonna
G
e
1. Jest zakątek na tej ziemi
C
Gdzie powracać każdy chce,
a
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
G
e
Wzrok ma smutny, zatroskany,
a
a
Jakby chciała prosić cię,
D
D7
G
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
G
C
Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
D7
G
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
C
O, pozwól, Czarna Madonno,
D7
G
W ramiona Twoje się skryć! 2x
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię

103. Chwalcie łąki umajone
EHE
1.Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone,
E A fis H cis E H E
Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!
2.Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec
splata.
3.Ona, dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona,
Choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi.
4.Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim
kwileniem, I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi
Maryję.

104. Była cicha i piękna jak wiosna

G
D7
G
1. Była cicha i piękna jak wiosna,
a
D
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
D7 G
G
Ona Boga na świat nam przyniosła
A7
D7
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
G
C
G
Ref.: Matka, która wszystko rozumie,
a
C
D7
Sercem ogarnia każdego z nas.
G
C
G
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
a
D7
G
Ona jest z nami w każdy czas.
2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom
Nieśmy Go, tak jak Ona.

105. Apel Jasnogórski
1.Maryjo Królowo Polski (2x) D
Jestem przy Tobie
G
Pamiętam o Tobie
D
I czuwam na każdy czas (2x) A D (D7)
2.Maryjo jesteśmy młodzi (2x)
Już dzisiaj zależy
Od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat (2x)
3.Maryjo Królowo nasza (2x)
Ciebie prosimy,
Uświęcaj rodziny
Uświęcaj każdego z nas (2x)
4.Maryjo Królowo świata (2x)
I Ojca Świętego
Zachowaj od złego,
I strzeż Go na każdy czas (2x)

106. Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. DGAh
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. AGAh GAD

107. Z Królową Polski
Ref:
Z Królową Polski nasze zwycięstwo DA
Grają fanfary świata. GAD
Ona nadzieją rosą ożywczą.
Ona nam wiosną i kwiatem.
Na Jasnej Górze, o-o
DhGA
Swój tron obrała, o-o
Od sześciu wieków nam króluje, je-je ...
Bo naród polski, o-o
Tak ukochała, o-o
Że swoim płaszczem go okryła, je-je...
Tak wiele znaków
cudownych działań.
Te święte mury pamiętają.
W których wciąż żyjesz,
odbierasz chwałę.
Modlących się przed Twym obliczem.
Więc oddajemy
w Twe święte dłonie
I dusze nasze samych siebie.
Aby tam znaleźć
to szczęście w niebie
W którym jest Twój syn ukochany

108. Przyjdę do was w moim Duchu
Przyjdę do was
DA
w moim Duchu h
I rozraduję
GD
wasze serca
eA

109. Sieje je
Dzisiaj zasieje ziarno nadzieje F C a G
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemie
Trzeba już wstać i pora je siać! F C
Sieje je sieje je C
Sieje je F C
sieje je F G
sieje je C
Sieje je sieje je C
Sieje je F C
sieje je F G
sieje je C

Niektóre ziarna padną na skały
Niektóre jeszcze wydziobie ptak
Na nowo ziarna miłości i wiary
trzeba już wstać i pora je siać
Sieje je sieje je C
Sieje je F C
sieje je F G
sieje je C
Sieje je sieje je C
Sieje je F C
sieje je F G
sieje je C
A eja ej o ziarno wyda plon e G
Trzydzieści sześćdziesiąt a jeszcze inne sto e G/x2
Dzisiaj zasieje ziarno nadzieje
Pora już ruszać na cały świat
Nie jedno padnie na żyzną ziemie
Trzeba już wstać i pora je siać

110. Stary Szaweł Nowy Paweł
Szaweł bardzo kochał Boga,
EDA
kochał Go ze wszystkich sił
E D (A)
Ale nie mógł w to uwierzyć,
EDA
że Pan Jezus Bogiem był
E D (A)
Aż pewnego razu Szaweł
w końcu też uwierzył w to
Kiedy w drodze do Damaszku
osobiście spotkał Go

EDA
E D (A)
EDA
E D (A)

Szaweł bardzo był gorliwy
chciał wypełnić całe prawo
Święty Paweł je wypełnił
i dla Niego brawo!

EDA
E D (A)
EDA
E D (A)

Ref.
Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo A D E A
Dziś miłością walczy Paweł - ołejo
ADEA
Jesteś najważniejszy Jezu
reszta to są tylko śmieci
Wie już o tym święty Paweł
wiedzą o tym nawet dzieci

EDA
E D (A)
EDA
E D (A)

Ref.
Kiedyś mieczem walczył Szaweł – ołejo A D E A
Dziś miłością walczy Paweł - ołejo
ADEA
Stary Szaweł Nowy Paweł aj jaj ja jaj
Stary Szaweł Nowy Paweł aj jaj ja jaj
Święty Paweł aj jaj aj jaj
Święty Paweł aj jaj aj jaj

HAH
HCH
HAH
HCH

111. Anioł Stróż
1. Murarz wielkie domy stawia,
by gdzie mieszkać było /A/EA/
Muzyk gra na instrumencie,
by się lepiej żyło /A/EA/
Piekarz musi zaś pracować,
by nie brakło chleba /A/EA/
Anioł Stróż pilnuje duszy,
by poszła do nieba /A/EA/

114. Zaufaj Panu już dziś

Ref.: Aniele, Aniele niebieski
posłańcu /A/EA/
Przy mnie stój, przy mnie stój
w tańcu i w różańcu /A/EA/
Aniele, Aniele wysłanniku Boga /A/EA/
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga /A/EA/
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
Ref.: Aniele, Aniele...
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
Ref.: Aniele, Aniele...

112. Zwiastunom z gór
A
D
E
Zwiastunom z gór stopom ich cześć
D
A D A E
A A7
bo niosą nam radosną wieść tę wieść.
D
E
Pokoju dar wśród życia dróg
D
A D A E
przychodzi już władać Bóg.
A A7
D
Królem Bóg królem Bóg
A
DE
A
królem Bóg królem Bóg królem Bóg.

Pan blisko jest
oczekuj Go.
Pan blisko jest
w Nim serca moc.

dB
g A7
dCF
gAd

Ref: Zaufaj Panu już dziś! /E/A/E/A/
Zaufaj Panu już dziś! /E/H/E/H
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

Przygrywka: /A/EA/A/EA/

113. Pan blisko jest, oczekuj Go

1. Jak się nie bać, powiedz jak /E/H/
Kiedy w strachu żyje świat /cis/A/
Zaufaj Panu już dziś /E/H/E/H/
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

115. Oto stoję u drzwi i kołaczę

Inne:
eC
a H7
eDG
AHe

d
C
d a
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
d
C
d C
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
F
C
Jeśli kto posłyszy mój głos
d
I drzwi otworzy,
d
C
Wejdę do niego
F
G
d
I będę z nim wieczerzał
G
A on ze mną.

116. Wszystkie moje troski i kłopoty
A
E
fis
Wszystkie moje troski i kłopoty
/CGa/
D
A
E
W Twoje ręce składam, Panie mój.
/FCG/
A
Cis
fis
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś
/CEa/
D
E
A
Byśmy idąc nieśli imię Twe.
/FGC/
A
E
fis
Zawsze chciałem zostać apostołem,
D
A
E
było to pragnieniem w sercu mym.
A
Cis
fis
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
D
E
A
aby imię Twe znał cały świat.
Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary,
Pobłogosław wino to i krew.
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy,
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.
Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem
Poisz mnie przedziwnie swoją krwią
Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem
Żebym wreszcie poznał miłość Twą

117. Maranatha, przyjdź Panie, przyjdź
Maranatha
d
przyjdź Panie, przyjdź
g
Jezu Maranatha x4
F B A7
d
C d
C
1.I usłyszałem jak gdyby
głos donośny z nieba

118. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
C
d(F) G
C
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
A
d
i być bliżej Niego
G
C
i kochać goręcej
C
F G
C
Otwórz me uszy, i naucz mnie słuchać
A
d
Otwórz me oczy,
G
C
chcę widzieć Jezusa

119. U Pana dziś zostawiam troski swe
D fis G A
U Pana dziś zostawiam troski swe,
D fis G A
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść.
Fis h G
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,
eAD
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.

120. Zakochaj się w Panu
Zakochaj się w Panu
GDCG
I pozwól by prowadził cię
I chodź czasem trudna droga
Ty nie zniechęcaj się
Bo Pan blisko jest
Wystarczy wyciągnąć do niego rękę
Pan blisko jest i na pewno przyjmie cię.

BCd

d C
d
C BCd
Tłum wielki śpiewał: Alleluja!
d
C
Zbawienie, moc i chwała
B
F
Zbawienie, moc i chwała
B C d
od Boga
d
C d
C
Oto nadeszły chwalebne
gody Baranka
BCd
d
C d C
BCd
Małżonka czeka już: Alleluja!
d
C
Błogosławieni, którzy
B
d
Wezwani są na ucztę B C d
Baranka

121. Nic nie musisz mówić nic
e
C
Nic nie musisz mówić nic
D
Odpocznij we mnie
G
H
Czuj się bezpiecznie
e
C
Pozwól kochać się
D
G H
Miłość pragnie Ciebie

zwrotka 2x

refren 2x

122. O Stworzycielu Duchu
G
D
G
1.O Stworzycielu Duchu przyjdź,
D
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
G
D
G
Niebieską łaskę zesłać racz,
D
C
G
Sercom co dziełem są Twych rąk.
2.Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3.Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4.Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.
5.Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

124. Uboga droga
muz i sł. Adam Szewczyk

Czasami rower lepszy niż auto
czasami stajnia lepsza niż hotel
niejeden przeżył, niejeden miał to
i dobrze wiedział co będzie potem

/A/E/
/A/E/
/D/A/
/D/E/

Największe skarby nie są ze złota
nie zawsze trzeba wiedzieć, kto daje
i czasem całkiem niezła robota
żadnych oklasków nie dostaje
Ref:
uboga droga, droga u Boga jest
tyle masz ile dasz
tyle masz ile dasz

/A/Gis/G/Fis7/
/h7/E7/
/A fis/h7 E7/

Bywa, że chleba nie ma za wiele
i zdrowia także jakoś nie zbywa
są tacy którzy nawet w niedzielę
żyją dla innych, to święci chyba
Pan wszechświata, Bóg jedyny
Jego jest ziemia i Jego jest niebo
jak to możliwe - chłopcy, dziewczyny że nie ma bardziej Ubogiego? /

/D/A/
/D/A/
/h7/cis7/
D/E/

125. Taki duży taki mały

6.Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Taki duży taki mały może Świętym być C d G
Taki gruby taki chudy może Świętym być C d G
Taki ja i taki ty może Świętym być
CdG
Taki ja i taki ty może Świętym być
CdG

Ześlij Ducha Twego a powstanie życie (Alleluja).
I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego
Taki duży taki mały ...

Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych
światłem Ducha Świętego: + daj nam w tymże Duchu
poznać co jest prawe * i Jego pociechą zawsze się
radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

123. Bogurodzica
Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U twego Syna, Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja!
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie eleison.
Twego dziela Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy.
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt!
Kyrie eleison.

aGa
FE
aGa
FE

Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta
Taki duży taki mały...
Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
bo święta załoga kocha tylko Boga /x2
Taki duży taki mały ...
Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy /x2
Taki duży taki mały ...

126. Ziemia
G
C
D
1.Ziemia, którą mi dajesz
G
e
D
nie jest, fikcją ani bajką.
G
C
D
G
eD
Wolność którą mam w Tobie jest prawdziwa
G
C
D
G
Wszystkie góry na drodze muszą.
e
D
muszą ustąpić
G
C
D
Bo wiara góry przenosi,
G
eD
a ja wierzę Tobie!
G
Ref: Będę tańczył przed Twoim tronem
D
i oddam Tobie chwałę
eC
G
D
I nic już nie zamknie mi ust!
G
Żaden mur i żadna ściana,
D
e
największa nawet tama,
C
G
D
Już nie, nie zatrzyma mnie już!
2.Większy, większy jest we mnie Ten,
który mnie umacnia!
Żaden Goliat nie może
z Nim równać się!
x2

127. Tłumy serc
d
a
1. Jest we mnie kraina przeźroczysta,
g
C
d
w blasku jeziora Genezaret
d
a
i łódź... i rybacza przystań
g E
F
oparta o ciche fale...
F
C
Ref. Tłumy, tłumy serc
g
d
zagarnięte przez jedno serce,
F
c
jedno serce najprostsze
g C
a
najłagodniejsze
2. tak samo

128. W mroku jest tyle światła
W mroku jest tyle światła,
A
ile życia w otwartej róży,
E
ile Boga zstępującego
fis D
na brzegi duszy.
E
Dalekie wybrzeża ciszy
zaczynają się tuż za progiem
Nie przefruniesz tamtędy
jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć
coraz głębiej i głębiej,
Aż nie zdołasz odchylić
duszy od dna.

A
E
DE
A
D
A
ED
E

Tam już spojrzeń
żadna zieleń nie nasyci,
Nie powrócą oczy
uwięzione.
Myślałeś, że cię życie
ukryje przed tamtym Życiem
W głębiny przechylonym.

129. Chcę wywyższać Imię Twe
G C
D
Chcę wywyższać Imię Twe
G
C
D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
G C
D
Panie dziś raduję się
G C
D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić
G
C
D CD
G
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
G
C
D
CD
G
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
G
C
D H7
e
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty
C
D G
Chcę wywyższać Imię Twe

130. O wychwalajcie Go wszystkie narody

O wychwalajcie go wszystkie narody G C D7
I wysławiajcie go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A jego wierność trwa na wieki
O alleluja, alleluja!!! /x4

131. Niech Twój święty Duch
1. Niech Twój święty Duch
dziś przenika mnie.
I niech zawsze już
gości w duszy mej.

134. Kiedyś wino i chleb

Ref.
I niech spłynie deszcz
błogosławieństw Twych,
Ojcze obmyj mnie,
Duchu Święty przyjdź.
2. Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.

132. Jezus Najwyższe imię

D D7
Jezus Najwyższe imię
e e7
D A7
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju
D D7
Emmanuel, Bóg jest z nami
e
e7
D D7
Odkupiciel, Słowo Żywota!
G
e
fis
H7
Święty Bóg Mesjasz Prawdziwy
E
A7
D D7
Jedyny Ojca Syn Umiłowany
G
e
fis H7
Zgładził grzech, Baranek na wieki
e A7 D
Królów Król i Panów Pan

133. Kocham więc nie musze się bać
1. Kocham, więc nie muszę się bać; H
zabierz mój strach!/3x
AEH
Kocham, więc nie muszę się bać;
zabierz mój strach./3x
Jezus mówi ci, że miłość ta
zabiera strach./3x
Ref.: Jezus, Jezus, oo.../4x HAEH
2. Jezus daje ci miłość swą;
nie lękaj się!/3x
Jezus daje ci miłość swą;
nie lękaj się!/3x
3. Jezus mówi ci, że miłość ta
zabiera strach!!!/3x

Ref: Kiedyś wino i chleb / A D / E /
Teraz Ciało i Krew
/AD/E/
Możesz wierzyć lub nie / fis D / E /
To naprawdę dzieje się / D d / A E /

E
cis
E
cis

A
gis
fis
AH

Ciągle czekasz na cud / fis D / E /
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec / D /
Cud największy dzieje się / d /
Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

135. Wierzę w Ciebie Jezu
D
1. /Wierzę w Ciebie Jezu,
G
W żywe ciało Twe.
A
Wierzę w Ciebie Jezu,
A
W Twoją świętą krew. /2x
G
A
Ref.: /Alleluja, Amen.
D
h
Alleluja, Amen.
G
A D (D7)
Alleluja, Amen, Amen. /2x
2. /Kocham Cię Maryjo,
Tyś najlepszą z mam.
Kocham Cię Maryjo,
Jezusa dałaś nam. /2x
3. /Przybądź Duchu Święty,
Rozpal miłość w nas.
Przybądź Duchu Święty,
Uczyń jedność z nas /2x

136. Tobie chór aniołów
D h G A /x2
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
G h G |e A| /x2
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Chwała i cześć!

137. Gdy drogi pomyli los zły
1. Gdy drogi pomyli los zły
GC
I oczy mgłą zasnuje,
Dh
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. C D G
A kiedy gniew świat ci zasłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się
Ref: Ty tylko mnie poprowadź, C D
Tobie powierzam mą drogę.
Ge
Ty tylko mnie poprowadź. Panie mój CDG

AD
E cis
DEA

140. Matko, która nas znasz
DE
A fis
DEA

2. Poprowadź jak innych prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się!

FG
Ca
FGC

Ref.: Matko, która nas znasz, eC
z dziećmi Twymi bądź,
De
na drogach nam nadzieją świeć, eDGD
z Synem Twym z nami idź!
eDeDhe
1. Z wszystkich niewiast wybrana - Ge
przyjdź i drogę wskaż!
eDe
Córko ludu Bożego,
Ge
do Syna Twego nas prowadź.
aH7
Służebnico pokorna,
eC
7
pokój światu daj.
aH eD

138. Dziś spójrz, stoją tu u Twoich drzwi
Dziś spójrz, stoją tu u Twoich drzwi
i proszą, byś zawsze z nimi był.
Dziś spójrz, stoją tu i proszą Cię,
byś błogosławił im przez całe dni.

CF
Ge
FGC

h E A fis
h E A A7

Kiedy serca dwa połączą się miłością. A h E
Tak Bóg obdarzył je łaską Swą.
hEAE
Wtedy razem iść przez życie chcą z ufnością
i proszą, żebyś błogosławił im.

139. Gdy się łączą ręce dwie w Imię Boże
D
h
e
Gdy się łączą ręce dwie w Imię Boże
A
D
A
Przed ołtarzem, w uroczystym blasku świec,
D
h
e
g
Wtedy zwykła, ludzka miłość jest potęgą
D
A
D
Bo z miłością Jego wieczną splata się
Kiedy łączysz serca dwa w Imię Boże
I związujesz między nimi mocną nić
Błogosławisz swoim dzieciom na wędrówkę
Pokazujesz, co to znaczy umieć żyć
Pójdą odtąd na radości i na smutki
Zawsze razem, przy nim ona, przy niej on
Twoja łaska szlak im będzie wyznaczała
I na zawsze pójdą razem drogą tą
Teraz idźcie uśmiechnięci w Imię Boże
Pamiętajcie dzień dzisiejszy, a od dziś
Wasze ręce będzie trzymał sam Bóg Ojciec
Jego słowo, Jego prawda, Jego myśl

2. Królowo ognisk rodzinnych,
Dziewico, wzorze prostoty,
Oblubienico cieśli.
3. Królowo narodu naszego,
uciśnionych nadziejo,
Światło łaknących prawdy.
4. Pociecho ludu biednego,
Pani wszelkiej radości,
Matko tkliwego serca.
5. Dziewico, Matko Chrystusa,
Dziewico, Matko Kościoła,
Dziewico, Matko ludzi.
6. Matko, przez Syna nam dana,
Matko, która nas słuchasz,
Ty nas zawsze rozumiesz.
7. Dziewico z nami idąca,
historii świata promieniu,
Pośredniczko najlepsza.
8. Matko ludzi bezdomnych,
Matko prześladowanych,
Matko dzieci wzgardzonych.
9. Matko ludzi cierpiących,
Matko z sercem przeszytym,
u stóp krzyża stojąca.
10. Matko płacząca nad nami,
Matko przed karą chroniąca,
Matko nas przyjmująca.

141. Matko, która nas znasz – Droga Krzyżowa
Matko, która nas znasz,
z dziećmi twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź

eC
De
eGD
e H7 C D e

1.Matko Osądzonego
Przyjdź i drogę wskaż
Matko Biczowanego
Do Syna Swego nas prowadź
Bogu towarzysząca
Pokój światu daj
2.Matko Krzyż podnosząca
Przyjdź i drogę wskaż
dla zbawienia naszego
Do Syna Swego nas prowadź
Pośredniczko najlepsza
Pokój światu daj
3.Matko upadających
Przyjdź i drogę wskaż
Matko prześladowanych
Do Syna Swego nas prowadź
wszystkich grzesznych ucieczko
Pokój światu daj
4.Matko wszystkich cierpiących
Przyjdź i drogę wskaż
która nas zawsze pocieszasz
Do Syna Swego nas prowadź
nadziejo nasza w domu
Pokój światu daj
5.Matko, Krzyż nam dająca
Przyjdź i drogę wskaż
która słabym pomagasz
Do Syna Swego nas prowadź
Ty nas zawsze rozumiesz
Pokój światu daj
6.Matko wszystkich wierzących
Przyjdź i drogę wskaż
daj odwagę i siłę
Do Syna Swego nas prowadź
naucz nas miłosierdzia
Pokój światu daj
7.Matko ludzi upadłych
Przyjdź i drogę wskaż
ucz nas zawsze powstawać
Do Syna Swego nas prowadź
drogo nasza do Pana
Pokój światu daj

8.Matko wszystkich płaczących
Przyjdź i drogę wskaż
drogowskazie najlepszy
Do Syna Swego nas prowadź
ratuj naszą ojczyznę
Pokój światu daj
9.Dziewico z nami idąca
Przyjdź i drogę wskaż
ratuj nas w naszych upadkach
Do Syna Swego nas prowadź
nigdy nas nie opuszczaj
Pokój światu daj
10.Matko promieniu czystości
Przyjdź i drogę wskaż
Matko prosząca za nami
Do Syna Swego nas prowadź
Matko przebaczająca
Pokój światu daj
11.Matko o sercu zranionym
Przyjdź i drogę wskaż
mieczem boleści przebita
Do Syna Swego nas prowadź
Odkupicielko nasza
Pokój światu daj
12.Matko pod Krzyżem stojąca
Przyjdź i drogę wskaż
Matko przez Syna nam dana
Do Syna Swego nas prowadź
za dzieci nas przyjmująca
Pokój światu daj
13.Matko nad Synem schylona
Przyjdź i drogę wskaż
Matko pełna miłości
Do Syna Swego nas prowadź
Panno wierna do końca
Pokój światu daj
14.Matko nad grobem Syna
Przyjdź i drogę wskaż
Zmartwychwstania nadziejo
Do Syna Swego nas prowadź
Módl się zawsze za nami
Pokój światu daj
15.Matko Zmartwychwstałego
Przyjdź i drogę wskaż
Królowo wiecznej radości
Do Syna Swego nas prowadź
Maryjo Matko ludzi
Pokój światu daj

142. Jest na świecie miłość

GD
e
G7
1. Jest na świecie miłość,
C
G a
D4
D
której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.
G D
e
G7
C
Gdy Ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
G
a D4
D
a przy tobie Ona zjawi się.
G
D7
e
G7
Ref.: Matka z radością poda dłoń,
C
D
G
/ a G7/
gdy powiesz: "Mario, w Tobie ufność mam.
G
D
e
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy,
a C G D
C G
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił."
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.

143. PSALM 150.

144. Posłuchaj, Córko, spójrz i nakłoń ucha
Posłuchaj, Córko, spójrz i nakłoń ucha
FCBC7
Zapomnij o swym ludzie o domu swego ojca
FCBCF
Król pragnie twego piękna
FdCBC
On twoim Panem, oddaj mu pokłon (2x)
FdCFBCF
Wzywa cię najpiękniejszy z synów ludzkich
Wdzięk się rozlał na jego wargach
Sprawiedliwość i miłość Jego berłem
Błogosławieństwo i moc
Oddaj Mu całe swoje życie
Zaufaj Mu, On ciebie wywyższy
Jego dom niech stanie się twoim domem
Jego wola twą wolą
Zbliż się do Niego ze swoimi darami
Królowie świata szukać będą twych względów
Wejdź do Królestwa pełna chwały
W złotogłów odziana
W szacie wzorzystej zbliż się do swego Króla
Dzisiaj jest dzień twoich zaślubin
Zbliż się w radości i uniesieniu
Do królewskiego pałacu

Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram
CFCG
Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram.
CDFG
Chwalcie Go na niebiosach, pośród gwiazd.
CFCG
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk.
CDFG
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.
FGaG
Wszystko, co żyje, niech chwali Go.
FGa
Alleluja!
/x2
Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go.
Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Pana bębnem, chwalcie tańcem.
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.
Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana.
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go!

145. Przed obliczem Pana uniżmy się
1. Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x) daCd /C/
Pan sam wywyższy nas.
FGA
/Jego jest ziemia i czas,
FCd
Pan sam wywyższy nas./2x
daCd
2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. (2x)
Pan sam wywyższy nas...
3. Z pokorą stań przed Panem swym. (2x)
Pan sam wywyższy nas...

146. W Tobie jest światło
W Tobie jest światło
hA
każdy mrok rozjaśnia
GDA
W Tobie jest życie
hA
Ono śmierć zwycięża
GDA
Ufam Tobie ,miłosierny C D e D
Jezu wybaw nas
GAD

147. Ludu Kapłański

149. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim

ref: Ludu Kapłański, Ludu Królewski,
Zgromadzenie Święte, Ludu Boży,
Śpiewaj Twemu Panu!

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
e
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, a e
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, a e
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas Cea
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
eae

1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca,
Uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
Żywe słowo Boga.
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny.
Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas, przyszedł zbawić,
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich.
Uwielbiamy Cię, o Chryste, nasz Królu
Cichy i pokorny.
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości.
Uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiodąca.
5. Tobie śpiewamy,
Arcykapłanie w Nowym Przymierzu.
Uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
Przez Krew Twego Krzyża.
6. Tobie śpiewamy, Ożywcze Źródło, dające łaskę.
Uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
Żywa Wodo, Chryste.
7. Tobie śpiewamy, o Winny Szczepie przez Ojca dany.
Uwielbiamy Cię, o Krzewie Ożywczy,
My, Twe latorośle.
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie.
Uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
Któryś zstąpił z nieba.
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa.
Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzasz
Wszystkie owce Twoje.

148. O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte.
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie,
Żeś z tronu chwały zszedł
W mej duszy cienie?
ref.: Jezus jest we mnie,
Jezus we mnie żyje.
On mój, ja Jego
na zawsze jedynie.
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew przenajświętsza
W moich żyłach płynie.

dg
CA

2.Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
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,
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud.
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą,
Żeby człowiek zachował godność swą.
4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten
świat.
Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten
świat.
Chwała też Chrystusowi, który synem Jego jest.
Duchowi też chwała, który jednoczy nas.
I Duchowi tez, który łączy nas!

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

151. Przychodzisz Panie mimo drzwi
zamkniętych
F C A7
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
dBABC
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
F C A7
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
dBABCd
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie

152. O Panie szukasz dzieci Twych

154. Przed Tobą stoję Panie

1.
e
H7 e
H7 e
O Panie szukasz dzieci Twych, bo Miłość Imię Twe.
H7 C
e
H7 e
Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach
swych.

e
C
1. Przed Tobą stoję Panie
G
D
i ręce wznoszę wzwyż
e
C
z serca przyjmij dar
G
D
Tak jak przyjmujesz chleb.

Ref:
e A H7
a
Panie, Panie, złącz w Twym Kościele rozdzielonych
braci,
C
e
H7 e
Złącz wszystkich nas w miłości Twej.
2.

e
H7
e
H7
Tyś zbawił świat przez swoją śmierć,

e
bo Miłość Imię Twe.
H7
C
e H7
O zechciej włączyć wszystkich nas
e
w Mistyczne Ciało Swe.
3.
e
H7 e
H7
e
Ty zaspakajasz wszelki głód, bo Miłość Imię Twe.
H7
C
e
H7 e
O uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci swe.
4.
e
H7 e
H7 e
Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe.
H7 C
e
H7
e
Racz w serca żar miłości wlać, Królestwo rozszerz
swe.

153. Łaską jesteśmy zbawieni
C
a
Łaską jesteśmy zbawieni,
F
G
z łaski możemy tu stać.
C
a
F
G
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew.
E
a F
G
Wzywasz nas Panie do siebie przez Twój w niebie
tron.
C
a
My łaską obdarzeni
d
G C
Tobie składamy hołd.

2. Przed Tobą stoję Panie
o jedno tylko proszę
życie przemień me
jak wino zmieniasz w krew.
3. Chcę miłość Twoją znać
jak smak dobrego chleba
i dzielić mogę tym
z uśmiechem życie brać.
5. Przed Tobą stoję dziś
o jedno tylko proszę
ofiarę przyjmij tę
ja grzeszny proszę: Weź!
Proszę weź Panie weź!

155. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
A
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
fis
Bo Pan najwyższym
jest królem nad całą ziemią. D E A E
Ref.:
Śpiewajcie, wszystkie narody
A
Śpiewajcie, radosnym głosem
fis
Śpiewajcie, Królowi.
DEAE
Bo Bóg króluje nad narodami
DE
Bóg zasiada na swym Świętym tronie A E
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi D E
Więc hymn śpiewajcie:
AE
Ref.: Śpiewajcie ...

156. Panu naszemu pieśni grajcie
Panu naszemu pieśni grajcie,
GAD
wysławiajcie Jego święte Imię.
ADAh
Alleluja alleluja
DAh (A)
Alleluja alleluja.
GAD

157. Mama czuwa, mama wie
C
d
Mama czuwa, Mama wie
D
C
Czego każde dziecko chce
D
C
F
C
Mama kocha, Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje, czego potrzebuję
Mama kocha, Mama wie najlepiej
F
G
C
F
G C
a
Nie potrzebne Mamie brylanty, złoto i korona
F G
C
a
F
G
Ona piękna jest bez tego i BŁOGOSŁAWIONA
C
d
F
G
C
Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać
C
d
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
F
G
C
Bo Ty jesteś Królową Nieba

158. Witaj Pokarmie
1. Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony e h C D
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony, e h C D
Witaj napoju zupełnie gaszący G D C D
Umysł pragnący. e D
2. Witaj krynico wszystkiego dobrego.
Gdy bowiem w Sobie masz Boga samego.
Znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności,
Niesiesz godności.
3. Witaj z Niebiosów Manno padająca.
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca:
Wszystko na świecie co jedno smakuje
w Tym się najduje.
4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi
5. Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K Tobie wołają

159. Złączmy serca, złączmy dłonie
E
H
1. Złączmy serca, złączmy dłonie,
Cis
A
Niechaj ogień w nas zapłonie.
E
H
Ogień Ducha, ogień Prawdy.
Fis
H
Bóg miłością jest.
E
H
Żadne moce i ciemności
Cis
A
Nie zwyciężą tej miłości,
E
H
Która w Krzyżu objawiona.
Fis
H
Bóg miłością jest,
Fis
H
Jezus zbawił mnie.
E
H
Cis
A
Ref.: Myśmy poznali i uwierzyli tej miłości,
E
H
Fis H
jaką nasz Bóg ma ku nam.
/x2
2. Naucz kochać i przebaczać,
Miłość Twoją wciąż rozdawać,
Sercom, które cię szukają,
Bóg miłością jest.
Bo miłować Ciebie, Panie,
Siebie, bliźnich w całej prawdzie
To największe przykazanie.
Bóg miłością jest.
Miłością jest.
Ref.: ...

160. Uwielbiam Cię
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
\A E
Ty wybrałeś mnie
\ fis E
Pokochałeś tak bardzo
\D
Że łaska rozlewa się w sercu mym... \ D A E
W Tobie jestem wybrana
\fis E
Święta i nieskalana
\fis E
Przed Twoim obliczem, Jezu,
\D fis E
Jesteś błogosławieństwem
\fis E
Twoja łaska jest moim szczęściem
\D fis E

161. Cała ziemio wołaj
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana a D a C e a
Raduj się, wesel się.
Ceha
Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana,
Alleluja, Alleluja.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
a (C) D e
Albowiem uczynił cuda.
C D (h) e
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
I święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie,
Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
Dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
Zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
Cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
Przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu
Na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
Krąg ziemi i jego mieszkańcy
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
Góry niech razem wołają z radości.

162. Miłość Twa
Miłość Twa, od najwyższych
gór wyższa jest, D7 e A7 fis Fis h
Wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż. e A7 d D7
Miłość Twa, głębsza
niż ocean bez dna, e A7 fis Fis h
Wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zniżasz się. e A7 D (D7)

163. Raduje się dusza ma
Raduje się dusz ma
d
Wielbi Pana swego
A
Będę Ci śpiewał z całej siły
d
Sławić Cię będę za Twe dzieła
A
Będę Ci śpiewał z całej siły
d
Błogosławić będę Twoje imię
F
Jest miłosierny Pan zastępów
CA
Moc Jego ramienia nad swym ludem d
Pan mój zbawca
A
164. Crucem tuam
Crucem tuam adoramus Domine
dAdgCF
Resurectionem tuam laudamus Domine. d g C F d g A d
Laudamus et glorificamus.
dgdgd
Resurrectionem tuam laudamus Domine. d g C F d g A d

165. Raduje przemienionych serc
1. Serce, które usłyszy
da
i przyjmie Słowo Pana,
BF
Serce, które pozwoli,
da
żeby On ocalił je,
gC
Serce, które się nie cofnie
da
przed Miłością, co wyzwala,
BF
Pozna radość, dotknie pełni, odnowi się. BC
Chrystusowe orędzie,
obietnica uczniom dana
Mroki duszy rozjaśnia,
daje moc, by dalej iść.
Gdy otwierasz się na łaskę,
która płynie ze Spotkania
Tej radości nikt nie zdoła odebrać ci!
Refren:
Wstań i idź! Pan cię wzywa,
Fd
Jego miłość przynagla wciąż.
BC
Tam gdzie ludzkich serc miliony,
Fgd
Samotnych, pogubionych,
BCd
Zabierz radość, którą z Ducha w sobie masz. BC
Głoś i czyń! Lęk swój odrzuć.
Fd
Źródło tryska – zanurz się w Nim.
BC
Nie ustawaj, żyj w nadziei
Fgd
Dobro mnożysz, gdy dzielisz je.
BCd
Niech świat cały pozna radość w której trwasz BC
Radość przemienionych serc.
BCF
2. Ci, co Prawdę przyjęli,
chcą jednoczyć się w radości,
Życie zmieniają w misję,
jako dar dla braci swych.
Biada nam, jeśli to Słowo
zostawimy tylko sobie:
Pan jest blisko! Jego znakiem – chwalebny Krzyż!
3. W każdym miejscu, w każdym czasie,
choćbyś musiał iść pod prąd,
Głośno wołaj, że Pan jest wśród nas z łaską swą.
GeCDGaeCDeCDGeCDGaeCDeDCDG

166. Kantyk Symeona (Teraz o Panie)
Teraz o Panie
aFDa(GF)
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju.
FGa
Bo moje oczy
aFGa(GF)
ujrzały zbawienie Twe.
FGa
Światło na oświecenie pogan
FDaGF
i chwałę ludu Twego Izraela.
FGa Ga(GF)

167. Krzyżu Święty (Hymn o Krzyżu)

H7
e
H7
e
1. Krzyżu Święty, co świat obejmujesz,
G
D
G
H7
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
e
D
Jak dziecko słabe matka
a
e
przed ciemnością bronisz,
a
H7
e H7
Zmiłuj się nad nami.

Krzyżu Święty, masz moc pojednania
I północy z południem i wschodu z zachodem
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami.
7

7

e
H
e
G D
G G
Ref. Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić,
C
G
D
C G
D H7/H7 e
Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić. x2
2. Krzyżu Święty, który ziemię spinasz,
Jak gdy żelazną klamrą
człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami.
Krzyżu Święty, nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami.

168. Bóg jest dobry
Ref.:
C
FG C
FG
Nie, nie, nie lękaj się. Nie, nie poddawaj się
C
F
Bo dobry Bóg jest tu
G
C
a FG
On ze wszystkiego wyciągnie cię!
1. Zapytasz: po co świat?
CFG
Zapytasz: po co ja?
CFG
Zauważ może, że Ktoś stworzył cię z miłości CFG
(CFG)
o tak kocha cię.
CaFG
2. Kolejny wieczór sam,
powoli dosyć masz
usiądź może bo Ktoś
czeka całe życie aby spotkać cię.
3. Tak czasem trudno wstać,
z radością życie brać
Przebacz może, będzie łatwiej żyć i kochać
tak, jak tego chcesz!

169. Na drugi brzeg
1. D
Tak jest mało czasu mało dni.
DGA
Serce bije tylko kilka chwil.
ADGA
Niespokojne czeka, wierci się
kiedy w końcu Ty przytulisz Je.
D
Tak jest mało czasu mało dni.
GA
Serce bije tylko kilka chwil.
ADGA
Nie wiem czy cię poznam ale wiem,
że na pewno Ty rozpoznasz mnie.
ref.
AhAADGA
Zabierzesz mnie. Na drugi brzeg.
Za Toba będę do nieba biegł x2
2. D
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem.
DGA
Że na końcu drogi spotkam Cię.
ADGA
chociaż było tyle trudnych dni.
Codziennie bliżej nieba warto żyć.
ADGA
Tak jest mało czasu mało dni.
Serce bije tylko kilka chwil.
ADGA
Nie wiem czy ciż poznam ale wiem.
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.
ref.x2
3. D G A
Mijają godziny mija czas,
szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
ADGA
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem.
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.
ref.x4

/C/
/FG/
/C/
/FG/
/C/
/FG/
/C/
/FE/

/aeCG/
/aeCG/

/C/
/FG/
/C/
/FG/
/C/
/FG/
/C/
/FE/

/C/
/FG/
/C/
/FG/

170. 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
O… Jezus,
Jezus,
Jezus

DG
AD
DG
AD
D
G
AD

171. Pośród wszystkich życia trosk

173. Tato (nie boję się gdy ciemno jest)

(Chrześcijanin to właśnie ja)
A
E7
Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
A
gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia.
D
Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,
A
E7
A
że chrześcijanin to właśnie ja.

C
G
C
Nie boję się gdy ciemno jest
F
G
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Ref:

A
E7
Więc żyjmy jak można najpiękniej,
A E7
czy wielkie czy szare są dni.
a
h
Bo życie to skarb w naszych rękach
E
A
i przez nas ma świat lepszym być.
A
E7
Wielka troska o budowę Królestwa,
A
niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
D
I przeze mnie także Kościół ma rosnąć,
A
E7 A
bo chrześcijanin to właśnie ja.

a
C
Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz
F
C
G
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
a
C
dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno
F
G
przez cały dzień czuwasz nade mną
nie boję się ...
Czasem się martwię czegoś nie umiem
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo Cię kocham i potrzebuję
nie boję się ..
Nasz Ojciec mieszka w niebie
kocha mnie i ciebie
on nas kocha, kocha mnie i ciebie
nie boję się ...

A
E7
Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
A
który chce lepszym być każdego dnia.
D
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
A
E7 A
bo chrześcijanin to właśnie ja.

Sanki są w zimie rower jest w lato
mama to nie jest to samo co tato

172. Bóg jest tu, Bóg jest tam!

EA
Zaglądam wszędzie,
Nie ma, nie ma

A fis D E
Bóg jest tu, Bóg jest tam!
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
A fis D E
Światłem jest, w ciemną noc
i w modlitwie mej słyszę jego głos!
DE
Bóg jest tu, dobry jest!
W każdy czas!!!

nie boję się ..

174. Nie ma innego jak Jezus
EAEH7
Nie ma innego jak Jezus
nie ma innego jak On

EH7
Szukam, szukam,
Ale nie ma, nie ma
EA
Krążę, krążę,
Nie ma, nie ma
EH7E
Nie ma innego Jak O

175. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
Golgoto, Golgoto, Golgoto! a d G E
W tej ciszy przebywam wciąż rad, a a
W tej ciszy daleki jest świat. d d
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, E a
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. E E7
Ref.
To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech a d
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech G C e
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech a d
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. a e a
Golgoto, Golgoto, Golgoto ! a d G E
Ja widzę Cię Jezu mój tam, a a
Jak wiele masz sińców i ran. d d
Miłości Twej moc, zawiodła Cię tam, E a
Uwolnić mnie z grzechów i win. E E7
Golgoto, Golgoto, Golgoto ! a d G E
Wspominam tak często ten dzień, a a
Golgotę i słodki jej cień. d d
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win, E a
Uwolnił mnie tam Boży Syn. E E7

176. Ogrodzie Oliwny
C
f C f
C f
C
f
1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!
C
f
Cf C f
C
f
Widzę Pana mego, na twarz upadłego.
As
Es
f C
Tęskność, smutek, strach Go ściska!
As
Es f C
Krwawy pot z Niego wyciska.
f
b
C Des C f
C7 f
Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!
2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki.
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz.
Anioł Ci się z nieba zjawia,
o męce z Tobą rozprawia,
Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony!
3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli,
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty.
I wnet do Ogrójca wpada
z wodzem swych zbirów gromada.
Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!
4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem,
Judasz z ziemi wstaje: "Jezusa wydaję".
Dopiero się nań rzucają,
więzy, łańcuchy wkładają.
Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!

5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym.
W twarz pięścią trącony, upada zemdlony!
Kajfasz Go w zdradzie pyta,
a za bluźniercę poczyta.
Ach, Jezu zelżony, od czci odsądzony!
6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego.
Wiodą Marii Syna przed sąd poganina.
Tam nań potwarze rzucają,
o stracenie nalegają.
Ach, Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony!
7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy.
Żydom ustępuje, Jezusa skazuje.
Najpierw na ubiczowanie,
potem na ukrzyżowanie.
Ach, Jezu wzgardzony, na śmierć osądzony!
8. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata.
Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą.
Grzechy moje to sprawiły,
że do krzyża Go przybiły.
Ach, Jezu, ma wina - męki Twej przyczyna!

177. Nocą Ogród Oliwny

h e Fis7 h
1. Nocą Ogród Oliwny,
A
A7
D
H7
śpią twardo wszyscy uczniowie.
e Fis7 h
Czuwa w bólu ogromnym
Fis7 Cis7
Fis Fis7
i cierpi za nas Bóg - Człowiek.
h
A
Ref. Ojcze, jeśli możliwe
G
A
D
H7
oddal ode mnie ten kielich.
e Fis7
h
Ojcze, jeżeli trzeba,
e6
Fis7
h
chcę Twoją wolę wypełnić.
2. Nocą klęczę przed Tobą,
ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w życiu zawodzi,
jedynie Ty pozostajesz.
3. Nocą patrzę przez okno
na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia,
lecz nie śmiem pytać: dlaczego?

178. Ludu mój
1. Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? ECH7e
W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? ECH7e
Jam cię wyzwolił z mocy Faraona,(D)GH7eCDGH7
A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. EH7eH7e

179. Ach, mój Jezu

2. Ludu mój ludu...
Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,
tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.

Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,
Bo Cię kocham serdecznie.

3. Ludu mój ludu...
Jam ciebie szczepił winnico wybrana,
a tyś Mnie poił octem swego Pana.
4. Ludu mój ludu...
Jam dla cię spuszczał na Egipt karania,
a tyś Mnie wydał na ubiczowania.
5. Ludu mój ludu...
Jam faraona dał w obłęd bałwanów,
a tyś Mnie wydał książętom kapłanów.
6. Ludu mój ludu...
Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą.
a tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.
7. Ludu mój ludu...
Jam był ci wodzem, w kolumnie obłoku,
tyś Mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.
8. Ludu mój ludu...
Jam ciebie karmił manny rozkoszami,
tyś Mi odpłacił policzkowaniami.
9. Ludu mój ludu...
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową,
a tyś Mnie poił goryczą żółciową.

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
W Ogrójcu zakrwawiony!
Tam Cię Anioł w smutku cieszył,
Skąd był świat pocieszony.

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze
Do słupa przywiązany.
Za tak ciężkie grzechy nasze
Okrutnie biczowany.
Przyjdź...
3. Ach, mój Jezu, co za boleść
Cierpisz w ostrej koronie.
Twarz najświętsza zakrwawiona,
Głowa wszystka w krwi tonie.
Przyjdź...
4. Ach. mój Jezu, gdy wychodzisz
Na Górę Kalwaryjską
Trzykroć po ciężarem krzyża
Upadasz bardzo ciężko
Przyjdź...
5. A gdy, mój najmilszy Jezu,
Na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha w Ojca ręce,
Grzesznym niebo otwierasz,
Przyjdź...

10. Ludu mój ludu...
Jam dał, że zbici Chaanan królowie,
a ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie.
11. Ludu mój ludu...
Jam dał ci bero Judzie powierzone,
a tyś Mi wtłoczył cierniowa koronę.
12. Ludu mój ludu...
Jam cię wywyższył między narodami,
tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.

6. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie,
Że już umierać trzeba,
Wspomnij na swą gorzką mękę,
Nie chciej zawierać nieba
Przyjdź...
7. Gdyś jest Sędzią postawiony
Nad żywymi zmarłymi.
Zmiłujże się nad duszami
W czyśćcu zostającymi!
Wieczny pokój, wieczny pokój,
Wieczny pokój daj Panie!
W niebie odpuszczenie.

180. Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!

183. Wierzę w Ciebie Panie

d
Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!
C
Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!
B
A
Jezus Chrystus jest Panem, alleluja, alleluja!

Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie obmył win, eCDh
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn eCDH7
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, aDGe
W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać CDGH7
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram aDGe
Tam przygarniesz nas do siebie. CDe

Śpiewaj ziemio Mu cała, alleluja!..... /x3
Więc śpiewajmy Mu radosne, alleluja!... /x3
Alleluja, alleluja, alleluja... /x3

Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.
To 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.

181. W ciemności światłość
CBG
1.W ciemności światłość zajaśniała nam,
CBG
Dziś ona drogą jest do niebios bram,
FCFC
Ta światłość wiedzie nas, nadaje życiu blask,
BFGCFG
To Jezus Chrystus Światłem naszym jest.
Alleluja….
2.Zdążamy dziś do nieba złotych bram,
Gdzie Chrystus przygotował miejsce nam,
Wieczności Boży dom, radością będzie On
Sam Chrystus, który życiem naszym jest.
Alleluja…
3.Błądziliśmy, jak owce w świecie tym
Błądziliśmy, ulegli mocom złym
Ten beznadziejny stan odmienił Chrystus Pan.
On teraz ŻYWYM BOGIEM naszym jest.
Alleluja!

182. Alleluja Miłość Twa
Ref: Alleluja miłość Twa
G
jak blask słońca nad nami wciąż trwa e D
alleluja niech biją dziś dzwony
CG
niech wielbi cię cały świat alleluja e a D G
Alleluja nuci świat
G
alleluja miłości to znak
heD
alleluja niech miłość nad nami C G
złotymi strunami gra alleluja e a D G

Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża los,
Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
I nic złego mnie nie spotka.
Tobie Boże miłość, wiarę swoją dam.
W Tobie Synu Boży ufność swoją mam.
Duchu Święty Boże w serce moje zstąp
I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb.
W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar,
Daj mi stać się Bożą rolą.

184. O Panie Ty nam dajesz
d
B
a
d
O Panie Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew /2
F
g
B
F
d
g
a
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń.
Ref: d
C
F
g
a
d
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2
d
B
a
d
Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. /2
F
g
B
F
d
g
a
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
d
B
a
d
Bo Twoje miłowanie dało wolność nam. /2
F
g
B
F d
g
a
Chwalimy święte imię Twe, jak uczyłeś nas.

Ref: Alleluja
Alleluja płynie pieśń
alleluja ku niebu ją wznieść
tam gdzie słońce tam gdzie wiatr
gdzie radośnie śpiewa ptak
prostą nuci pieśń alleluja

d
B
a
d
Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. /2
F
g
B
F
d
g
Idziemy więc, by radość nieść, tam gdzie jej światu
a
brak.

