1.

2.

JEDEN JEST TYLKO PAN

CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG
D G D h
D G A
D G A h
E A D
Ref. D G A h
e A D G D

d g A d
d C B A d
d g B A
d C B A d

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 domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domy
Bogu oddajmy cześć

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
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

3.
CHWALIMY PANA DZIŚ
D

Chwalimy Pana dziś 2x
za łask którą daje nam 2x
Chwalimy Pana dziś 2x
Za Jego moc.
Stajemy przed Tobą
z otwartym sercem
nasze życie Panie
dajemy Ci /2x
4.
OTO JEST DZIEŃ
D A
A D
G D G D
D e A D
Oto jest dzień \2x
Który dał na pan\2x
weselmy się\2x
i radujmy się nim\2x
Oto jest dzień, który dał nam pan
weselmy się i radujmy się nim
Oto jest dzień\2x
Który dał nam pan

5.
BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja.
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę
6.
DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN
C F C F C G C
Dotkną mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc
Za to,
Więc
Za to,

wszyscy razem
że trzyma nas
wszyscy razem
że trzyma nas

chwalmy
ręką swą
chwalmy
ręką swą

7.
W TOBIE JEST ŚWIATŁO
h A G A
W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni
h A G D
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża
G A D G D
Ufam Tobie Miłosierny
G A D
Jezu wybaw nas

8.
TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
D h G A
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
G h G A
Alleluja!
Alleluja!
Alleluja!
Chwała i cześć! } / x 2.
Tobie
Z
Tobie
Z

Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
serca niech popłynie pieśń.
Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
serca niech popłynie pieśń.

Alleluja! (Alleluja!) }
Alleluja! (Alleluja!) }
Alleluja! (Alleluja!) }
Niech płynie pieśń } / x 2.

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Chwała i cześć! } / x

}
}
}
2.

9.
WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
D G D G D e A
G A D H e A
Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje
10.
IDZIE MÓJ PAN
d g A d
Idzie mój Pan - On teraz biegnie, by spotkać
mnie. (Ref.)
d g d C
d B g
A d A
Mija góry, łąki, lasy, cud. - On chce Chlebem
nasycić życia głód. -

F A
d
d
by Komunii stał się
nas nakarmić, - by
Idzie mój Pan...

Mija góry, łąki, lasy - by Komunii stał się
cud. - On Krwią Swoją nas napełni, - W
sercach naszych sprawi cud. - Idzie mój
Pan...
11.
PAN JEST PASTERZEM MOIM
a E a
F G C
C F G E a
a d E a
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie. x2

12.
OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ
C G a F d G
1. Ofiaruję Tobie Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój,
Aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.
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.

13.
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ TWE OGRODY
C F G a F G
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie Twe królestwo jest./x3

14.
TWOJA MIŁOŚĆ
Kap. 3
a G E a /2x
G a G E
Jesteś blisko mnie
A tęsknie za Duchem Twym
Kocham kroki Twe
I wiem jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów że:
a G C F G E
C d a G a
ref. Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.

15.
CI CO ZAUFALI PANU
E cis A H E
Ci co zaufali Panu,
odzyskują siły.
Otrzymują skrzydła jak orły.
biegną bez zmęczenia

16.
JESTEŚ KRÓLEM
D A h G
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2
Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2

17.
BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA, BOŻA RADOŚĆ JAK RZEKA
E E7 A E E Fis H
E E7 A E fis H E
(i w F)
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża miłość jak rzeka...
Boży pokój jak rzeka...
Boża radość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.

23.
RADUJE SIĘ DUSZA MA
e H
e H
G D H e H
Raduje się Dusza ma,
Wielbi Pana Swego,
Będę Ci śpiewał z Całej Siły,
Sławić Cię będę, za twe Dzieła,
Będę ci śpiewał z Całej Siły,
Błogosławić Będę Twoje Imię,
Jest Miłosierny Pan Zastępów
Moc jego Ramienia nad twym Ludem,
Pan mój zbawca

18.
TY TYLKO MNIE POPROWADŹ
F
Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się
A kiedy gniew świat Ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!
Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x
Poprowadź jak Jego 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!
Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x

19.
KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA
E H A E A E cis H
Ref. Każdy wschód słońca
Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam
przespać poranka. (2x)
E H A E A E D H
E H cis A E H
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny. /PANIE.../
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.

20.
TOBIE CHÓR ANIOŁÓW
F d B C
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Alleluja!
Alleluja!
Alleluja!
Chwała i cześć! } / x 2.
Tobie
Z
Tobie
Z

Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
serca niech popłynie pieśń.
Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
serca niech popłynie pieśń.

Alleluja! (Alleluja!) }
Alleluja! (Alleluja!) }
Alleluja! (Alleluja!) }
Niech płynie pieśń } / x 2.

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Chwała i cześć! } / x

}
}
}
2.

21.
Mój Jezu, mój Zbawco
Mój Jezu, mój Zbawco
któż jest tak wielki jak TY?
Przez wszystkie dni wysławiać
chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.
Mój Panie,
Obrońco,
Źródło mych natchnień i sił niech cały świat,
wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe.
Ref. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim,
ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów,
gdy przemówi Stwórca ziem.
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk.
Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być.
Co może równać się z tym co u Ciebie mam?

24.
JAK MARYJA AMEN
D
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:
Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja,
Amen, widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech
Gdzie często płyną łzy.
Gdy z ciebie szydzą i z ciebie się śmieją, mów:
Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja,
Amen, widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech
Gdzie często płyną łzy.
Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu, mów:

22.
BO JAK ŚMIERĆ POTĘŻNA JEST MIŁOŚĆ
Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

Amen, jak Maryja,
Amen, jak Maryja,
Amen, widocznie Bóg tak chce.
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech
Gdzie często płyną łzy.

25.
CZEKAM NA CIEBIE
a
1.Czekam na Ciebie, dobry Boże,
przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
niechaj mi łaska Twa pomoże,
chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Ref.
Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,
przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,
przyjdź i nie spóźniaj się.
2. Wśród licznych trosk i niepokojów,
kiedy już sił nie starcza nam,
karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.
Chwała i cześć! } / x 2.
26.
MARYJO PEŁNA WIARY
Maryjo pełna wiary, pokory , cichości
Słuchałaś Świętego Ducha i czekałaś cierpliwie
Naucz mnie takim być cierpliwym, łagodnym
Mamo oddaję się Tobie pod opiekę.

27.
SERCEM KOCHAM JEZUSA
D/E
D h e A D A
D h e A D
1. Jest jedno Imię drogie mi,
Najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi
Wpisane w sercu mym.
Ref.: Sercem kocham Jezusa,
Sercem kocham Jezusa,
Zawsze będę Go kochał,
On pierwszy ukochał mnie.
2. Miłością dzieje głosi mi,
Miłością aż po Krzyż.
Osładza wszystkie moje dni,
Do nieba wiedzie wzwyż.
3. To Jezus mój Zbawiciel, Pan,
To o Nim śpiewać chcę.
On nam zbawienie wszystkim dał,
Miłuje także cię.
28.
PRZYCHODZISZ PANIE MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH
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.

30.
29.
Z RÓŻAŃCEM W RĘKU
Z różańcem w ręku u boku Maryi
Zapraszam Chrystusa w nasz dom.
W tajemnic głębiach Twą miłość odkrywam
Nadziei promień na lepszy dzień

BÓG JEST TU
C e F C F G /2x
F G F G
Bóg jest tu, Bóg jest tam
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
Światłem jest w ciemną noc
I w modlitwie mej słyszę Jego głos!
Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas!

Powierzam dzieci, ich drogi wzrastania
I by nie wchłonął ich świat.
O jedność rodzin modlę się dzisiaj
Matko pokój im daj.
2. Z różańcem w ręku u boku Maryi
Zapraszam Chrystusa w mój dom.
Do Polski mojej, co nie ma już siły
wznosi ku niebu wychudłą dłoń .
Powierzam ludzi, ich myśli zmieszane
Serca ściśnięte przez ból.
Bo są jeszcze dusze Tobie oddane
Jeszcze nie zwietrzała sól.
Ty coś piękniejsza od słońca
Od gwiazd jaśniejsza Maryjo
Daj nam zapłakać z radości dziś
Kiedy poznamy twą miłość. /x4

31.
Pan jest pasterzem moim
D h G A
Pan jest pasterzem moim niczego mi nie braknie
Na zielonych niwach mnie pasie
Prowadzi mnie
Żywą wodą mnie poi tak, że już nie pragnę
Już nie pragnę
Bo Pan jest ze mną ooo
Bo Pan jest ze mną ooo
Bo Pan jest ze mną
strzeże mnie!

32.
NA DRUGI BRZEG
ZRZUĆ CIĘŻARY
Zrzuć ciężary na Jezusa
On kocha Cię /2x
Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej
Jezus coraz wyżej
Niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej
Szatan coraz niżej
(zdeptać go!)

33.
DZIĘKI JEZU
Ref. Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
dzięki Ci, że kochasz mnie
Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie
1. Tam na Golgocie umarłeś za mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie /2x
2.Zmartwychwstałeś żyjesz we mnie,
Dzięki Ci, że kochasz mnie /2x
3. Wkrótce przyjdziesz, skąd mnie weźmiesz,
Dzięki Ci, że kochasz mnie /2x
4. O Alleluja, alleluja,
Dzięki Ci, że kochasz mnie /2x
34.

Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Niespokojne czeka wierci się
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do Nieba biegł.
Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni
Codziennie bliżej Nieba warto żyć.
Tak jest mało czasu mało dni
Serce bije tylko kilka chwil.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.
Zabierzesz mnie na drugi brzeg
za tobą będę do nieba biegł 2 razy
Mijają godziny mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
Nie wiem czy Cię poznam ale wiem
Że na pewno ty rozpoznasz mnie.

35.

36.

TA KREW

GDYBY WIARA TWA

Ta Krew z grzechu obmywa nas,
Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa nas,
to jest Baranka święta Krew.

1.
"Gdyby wiara twa była wielka jak
gorczycy ziarno" - te słowa mówi ci Pan. /x2

Jego Krew, święta Krew,
Jego Krew, święta Krew z Golgoty.

I z taką wiarą rzekłbyś do góry:
"Przesuń się, przesuń się" /x2
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się,
przesunie się.
W imię Jezusa przesunie się, przesunie się,
przesunie się.
A chromy skoczy na nogi swe, na nogi swe, na nogi
swe.
A kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się,
uśmiechnie się.
A kto łzy leje ten otrze je, ten otrze je, ten
otrze je.
ref. Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x2
2.

Duch Święty swą mocą dotyka mnie,
dotyka mnie, dotyka mnie.
Od czubka głowy, po stopy me,
po stopy me, po stopy me.

Duch Święty swą mocą dotyka cię,
dotyka cię, dotyka cię.
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po
stopy twe.
Spływa, spływa, spływa Duch Święty. /x2

37.

38.

DO JEJ STÓP

KLASZCZMY W DŁONIE

Jezus swoją Matkę pozostawił,
Byś w swym życiu miał do kogo iść,
Ona swą opieką cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Klaszczmy w dłonie /4x
Tak, tak, tak, tak ja potrzebuję Ciebie
Tak, tak, tak, tak będziemy tańczyć w niebie
/2x
Prawa nóżka, lewa nóżka prosto z serca buźka!
/4x

Ref.
Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
I pozostaw swoje troski Jej.
Ona z sercem swym matczynym
nieustannie czeka,
Abyś wyznał to, co gnębi cię.
2. Nikt tak serca twego nie zrozumie,
Nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie
Jak Madonna ? zresztą o tym wiesz.
Ref. 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. Wybierz się, wybierz się razem z nami...
Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się...

39.
BÓG POTRZEBUJE CIEBIE
1.Bóg potrzebuje Ciebie dużo bardziej
potrzebuje Ciebie.
Ref :Potrzebuje Ciebie dużo bardziej niż nieba
potrzebuje
Ciebie dużo bardziej niż ziemi
potrzebuje
Ciebie dużo bardziej niż morza
potrzebuje Ciebie.
2.Ja potrzebuje Boga dużo bardziej
potrzebuje Boga.
Ref:
3.Ja potrzebuje Ciebie dużo bardziej
potrzebuje Ciebie.
Ref:

40.

41.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

NIE BOJĘ SIĘ

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

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

42.

ref. Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie!

MAMA KRÓLOWA
Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje
Mama kocha Mama wie najlepiej
Nie potrzebne Mamie
Brylanty, złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona
Ref. Można Ciebie namalować
Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza
Bo Ty jesteś Królowa Nieba

czasem się martwię czegoś nie umiem
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo cię kocham i potrzebuję
Ref. Nie boję się ...
nasz ojciec mieszka w niebie
kocha mnie i ciebie
on nas kocha kocha mnie i ciebie
ref. Nie boję się ...
sanki są w zimie rower jest w lato
mama to nie jest to samo co tato
ref. Nie boję się ...

Ref. Chwała Tobie Panie
Tak było, tak jest i tak zostanie
Chwała Tobie Panie
Tak było, tak jest i tak zostanie

43.
NIE MA TAKIEGO

Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak On
Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak On

2.
Na Saharze i Pekinie,
w Buenos Aires i w Cieszynie,
w Nowym Jorku i w Bombaju
Chwalą Ciebie w każdym kraju
ref.

Szukam, szukam – nie
Patrzę, patrzę – nie
Krążę, krążę – nie
Bo nie ma takiego

ma,
ma,
ma,
jak

nie ma
nie ma
nie ma
On

3.

Wcześnie rano i o zmroku,
o dowolnej porze w roku,
w poście albo w karnawale
Nie ma dnia gdy Cię nie chwalę

44.
ref.
OTO PAN BÓG PRZYJDZIE
46.

Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych nam
przybędzie.
Wielka radość w dzień ów będzie.
Alleluja, alleluja!

BÓG KOCHA MNIE

45.

Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
I cieszy się każdym moim gestem
Alleluja!
Boża radość mnie rozpiera!

CHWAŁA TOBIE, PANIE
1.

Biali, Czarni i Mulaci,
Latynosi i Azjaci,
Eskimosi i Indianie.
Wszyscy chwalą Ciebie Panie

47.

48.

JAK ODNALEŹĆ MAM CHRYSTUSA

JESTEŚ ŻYCIEM MYM

ref.: Jak odnaleźć mam Chrystusa
gdzie Go szukać mam
pomóż mi bym Go odnalazł
i już nie był sam.

Jesteś życiem mym, więc każdy
ruch robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

zw. -W Kościele,
w Kościele
mój Chrystus jest
w Kościele
w Kościele
On czeka Cię
2. w Ewangelii,
3. w Eucharystii,
4. w modlitwie,
5. w rodzinie, itp.

Jesteś droga mą,
więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Falę Twojej łaski Panie,
gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest?

49.

50.

WOŁEK I OSIOŁEK

KOLĘDNICY WĘDROWNICY

Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłobie, a w stajence mróz
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! /x2
Trzech królów magów
Czterech ewangelistów
Pięć przykazań kościelnych
Sześć stągwi kamiennych
Siedem Sakramentów
Osiem błogosławieństw
Dziewięć Chórów Anielskich
Dziesięć Przykazań Bożych
Jedenastu Filistynów
Dwunastu Apostołów

1. Kolędnicy, wędrownicy z gwiazdą na patyku
Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników.
Kolędują na gitarze rock and rolla niosą w
darze (bis)
Ref. Rock, rock, rock, dobry rok, rock, rock,
rock, dobry rok,
Dzieciątko z Betlejem do świata się śmieje,
Światło, światło idzie w mrok.
Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie:
- Znacznie ciszej na fujarkach grali
pastuszkowie.
Ale trudno, niech już będzie, niech tam grają
po kolędzie (bis)
Rock, rock, rock ....
Roztańczyły się aniołki z wysokiego nieba,
Wszyscy tańczą rock and rolla – Panie Boże
przebacz,
Ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom i
aniołom (bis)
Rock, rock, rock ....

51.
53.
ŚWIAT BYŁBY TAKI UBOGI
W lekkim powiewie
Świat byłby taki ubogi
Gdybyśmy się nie spotkali.
Bo nasza miłość ubogaca świat,
Ty kochasz mnie, a ciebie ja (3x)

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
/2x

52.

nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

Czy wy wiecie że jesteście świątynią
54.
1.Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Ref.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch

Miłość Twa
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.

55.
Kiedyś wino i chleb
Ref: Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się.
1. Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się.
2. Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się.

Pioseneczka ta
2. Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa

57.
Deszcz łaski
Deszcz łaski spływa dziś
Łap, łap łap!! Nie uroń nic!
Bóg kocha Ciebie dziś nie chce za to nic!

58.
56.

Jezus Chrystus moim Panem jest

Pioseneczka

Jezu Chrystus moim Panem jest, Alelluja!
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja!

1. Weź do ręki swą gitarę
Wydaj z siebie dźwięków parę
Proste chwyty, proste słowa
Proste Bogu się podoba
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
Ref.: Hej, la la la, hej, la la la
To dla Ciebie dobry Boże

59.
Coś się święci
Ref: To dla mnie i dla ciebie
Rita oręduje w niebie

Święta Rita, gdy potrzeba
to poruszy skrawek nieba
Ona nigdy nie zawiedzie,
uratuje w każdej biedzie
A gdy w życiu bardzo boli,
wstawiennictwo jej ukoi.
Nie mówisz: nie dam rady!
Poleć Ricie swoje sprawy

