Śpiewnik

5

ABBA OJCZE

Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
CFGC
z kajdan i samych siebie.
CFG
A Chrystus stając się bratem,
E7aF
nauczył nas wołać do Ciebie.
CdGG
Abba Ojcze! Abba Ojcze!
CFCG CFCG
Abba Ojcze! Abba Ojcze!
CEaF CGC
Bo Kościół jak drzewo życia, * w wieczności zapuszcza
korzenie, * przenika naszą codzienność * i pokazuje
nam Ciebie.
Bóg hojnym Dawcą jest życia, * On wyswobodził nas
z śmierci * i przygarniając do siebie, * uczynił swoimi
dziećmi.
Wszyscy jesteśmy braćmi, * jesteśmy jedną rodziną. *
Tej prawdy nic już nie zaćmi * i teraz jest jej godzina.
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eh i
eCD
G CD
GCD D7
Naucz nas żyć Twoim życiem, Panie.
GCDGD7
Naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty.
GCaD7
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać,
GCae
bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty.
CGD7G
Twej miłości nie zamkną puste słowa, * bo bez czynów
martwe, próżne są, * żadna pieśń jej wyśpiewać nie
zdoła, * żaden umysł nie ogarnie jej.
Nie odbierze nam nikt już Twej miłości, * gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas. * Uweselasz dni naszej
młodości, * Drogowskazem jesteś w każdy czas.
CAŁY ŚWIAT JEST PEŁNY TWEJ MIŁOŚCI

dobroci pełny każdy dzień,
każda chwila jest pełna radości,
gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.
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JEST JEDNO CIAŁO, jest jeden Pan.
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy,
zdobywamy ziemię tę.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
wybranym pokoleniem,
by objawiać Jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wielbijmy Jezusa –
On jest Królem całej ziemi tej.

22

JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE,

DG D
DG D
GA
fish
Ge
CA
D
A
G
DA
D
A
Gfis
eAD
eD H7e

Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
GD H7e
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie, * w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew to oczyszczenie, * Jego życie chwałą nam.
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JEZUS PRZEZ ŻYCIE MNIE WIEDZIE,

daje mi silne swe dłonie,
kroczy przede mną na przedzie
i drogę wskazuje mi wciąż.
Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem,
zawsze chcę przebywać z Nim.

Cd
GC
ad
GC G
CF
GC
CF
GC

Krzyża ciężkiego ramiona * gniotły Mu barki
straszliwie. * Potem za grzechy me skonał, *
bym wieczne zbawienie mógł mieć.
On mnie obdarzył pokojem, * duszę nieczułą poruszył,
* miłość i radość dał swoją * i w serce nadzieję mi wlał.
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NIECHAJ Z NAMI BĘDZIE PAN, alleluja,

niech obroną będzie nam, alleluja.
Jego Słowo zawsze trwa, alleluja,
wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.
Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja,
braciom je radośnie nieść, alleluja.
Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja,
i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja.
Źródło życia, Panie nasz, alleluja.
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja.
Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja
w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja.

EAE H7
fisH7E H7E

36

PÓKI ŻYCIA MEGO, Panu śpiewać chcę,
grać memu Bogu, póki życia starczy mi.
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,
będę radował się w Panu, Bogu mym.

DFis GD
A7 DA7
DFis GD
A DD7
Błogosław duszo moja, Panu, alleluja, alleluja.
GADh
Błogosław duszo moja, Panu, alleluja.
GAD (D7)
Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
jak pasterz owce swoje Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe,
niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.
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WIERZĘ W CIEBIE, PANIE, coś mnie obmył z win.
eCDe
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn.
eCDG
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać.
aDGC
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać.
aDGH7
Jesteś przewodnikiem mym do wieczności bram, aDGC
tam przygarniasz nas do siebie.
eDe
Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg. * Tyś jest moją
drogą, najpiękniejszą z dróg. * Tyś jest moją prawdą,
co oświeca mnie. * Bóg odwiecznym Synem Ojca,
który wszystko wie. * Nic mnie nie zatrwoży już wśród
najcięższych burz, * bo Ty, Panie, jesteś ze mną.
Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc. * Tyś jest mym
pokojem w najburzliwszą noc. * Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń, * moją słabą ludzką rękę ujmij
w swoją dłoń. * Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu
życia lat * i nic złego mnie nie spotka.
Tobie, Boże Ojcze, wiarę swoją dam. * W Tobie,
Synu Boży, ufność moją mam. * Duchu Święty, Boże,

w serce moje zstąp * i miłości Bożej ziarno rzuć
w me serce w głąb. * Duszy mojej rozpal żar,
siedmioraki dar. * Daj mi stać się Bożą rolą.

45

51

VIVE JESUS, El Senor. /2x

El vive, (El vive), El vive, (vive),
Vive Jesus El Senor.
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. /4x
On żyje, (On żyje), On żyje, (żyje).
Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. /2x

MÓJ ZBAWICIEL, On zawsze ze mną jest.
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,
będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

53

NIE ZABRAKNIE MI NIGDY CHLEBA,

nie zabraknie mi nigdy wody,
bo Ty, Jezu, jesteś chlebem z nieba,
Jezu, jesteś źródłem mym.

Gea D7G
DG
CD7G

CGda
CGda
CGda
CGa

CG
FC
FC
FGC

54

OFIARUJĘ TOBIE, Panie mój, całe życie me,
CGa eF
cały jestem Twój, aż na wieki.
eG
Oto moje serce, przecież wiesz:
CGa
Tyś miłością mą jedyną jest.
eF GC
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.
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OTO JA, POŚLIJ MNIE, dotknij ogniem moich warg. EAH7
Powiedz, Panie, czego chcesz,
EAH7
a moją rozkoszą będzie być posłusznym.
Acis AH7

Daj mi Twego Ducha,
Gis cis
abym mógł stać się chlebem,
A H7
abym stał się winem,
Gis cis
abym gasił Twe pragnienie.
A H7
Nie chcę Ci już mówić * o moich potrzebach, *
Panie, Ty wiesz wszystko, * objaw mi Twe pragnienia.
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59

PANIE MÓJ, PRZYCHODZĘ DZIŚ,
DG / EA
serce me skruszone przyjm,
DG / EA
skłaniam się przed świętym Tronem Twym. DGA / EfisH7
Wznoszę ręce moje wzwyż,
DG / EA
miłość mą wyznaję Ci.
Fis h / Giscis
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
eA / fisH7
uwielbiam w prawdzie Cię.
eA / fisH7
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.
eA D / fisH7E

TAK JAK MARYJA

Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie,
w ofierze dać Ci nasze życie.
Z darami chleba oraz wina
chciej przyjąć wszystko, czym jesteśmy.
Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie
i słuchać zawsze Twego głosu.
Nie oglądając się za siebie,
zanurzyć się w prawdziwym życiu.

aC
ae
Fd
aE
aC
ae
Fd
aE E7
Pragniemy zawsze żyć tak jak Maryja,
ADEfis
niedościgniona, najlepsza Matka,
DE DE
Ta, co zwycięża świat miłością
DEcis
i niesie wszystkim Twoje życie
Dhcis
płynące wprost z Nieba.
DA
Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie, * i złożyć Ci na tym
ołtarzu * radości, troski i nadzieje, * którymi żyją nasze
serca. * Pragniemy żyć dla Ciebie, Panie, * słów Twoich
zapaleni żarem, * by każdy człowiek mógł doświadczyć
* żywego ognia Twej miłości.
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CHLEBIE NAJCICHSZY, otul mnie swym milczeniem, GDCD
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. GD ae

Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem. /2x
Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom. /2x
A ułomki chleba, * które zostaną, /2x
rozdaj tym, * którzy nie wierzą w swój głód. /2x

eC
GD
eC
GD

70

73

78

OBLUBIENIEC czeka już, pierzmy szaty,
blisko dzień wesela!
Zaproszonych gości tłum stoi u bram,
które Pan otwiera.

GD C
D
GD C
D
Jezus Oblubieńcem moim jest,
GD CD
a Kościół świętą Panną, którą umiłował.
GD CD
(zdobył swoją Krwią)
(G)
Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę * jest w Nim
zakochany. * W dniu wesela znajdzie ich, *
wniesie przez próg, * przez żywota bramy.

JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS,

EAH7

wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć
i za cenę śmierci życie dał.
Wierzę, że jest tu teraz,
AH7E
(On tu teraz jest!), stoi pośród nas!
cisA H7EE7
Ma moc nas teraz uzdrawiać,
AH7E
(uzdrowienia moc), ma przebaczenia dar.
cisA H7AE
Ja wierzę Tobie, Panie, * wierzę, że Tyś Synem Boga
jest. * Zmarłeś i powstałeś, aby żyć * i za cenę śmierci
życie dać. * Wierzę, że tutaj jesteś, * (Ty jesteś tu) *
stoisz pośród nas. * Masz moc nas teraz uzdrawiać *
(uzdrowienia moc), * masz przebaczenia dar.

Cea
FA7d
G Cea
FG
Cea
FA7d
G Cea
FG
O Panie mój,
Cea
Twej dłoni chcę jak dziecko chwycić się,
FA7d
Twą prawdą chcę wypełniać świat,
GE
by zakwitła tak jak kwiat, o Panie mój.
aF Cea
O Panie mój, do miłości źródła prowadź mnie, Cea FA7d
bym ukochać mocno mógł
GE
wszystko to, co stworzył Bóg, o Panie mój.
aF Cea
W dłoniach Twoich mój spoczywa grzech, * który przed
OTWÓRZ, PANIE, SERCA MEGO DRZWI,

ogrzej wiarą ten maleńki dom,
światła promień spuść na wszystkie dni,
niechaj dotrze w najciemniejszy kąt.
Naucz Twoim sługą wiernym być
i modlitwą każdy koić ból.
Wskaż mi drogę, którą trzeba iść,
bym nie zginął wśród jałowych pól.

wiekami niosłeś już * w miejsce, gdzie przelała się Twa
Krew * dla zbawienia wszystkich ludzkich dusz. * Ty
ocierasz serca mego łzy, * gdy upadam, Ty pomagasz
wstać. * Za ofiarę Twej przelanej Krwi * pragnę, Jezu,
wszystko Tobie dać.
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PANIE, DOBRY JAK CHLEB,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

CFG
FdGG7
CGFC
dGC
CdG
D7A7G G7
CGC
GCGG7

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, * jeśli spełnimy,
co nam przykazałeś. * Cóż my bez Ciebie, Panie,
uczynimy? * Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, * a w znaku
Chleba w świątyniach zostałeś * i dla nas zawsze
masz otwarte serce, * bo Ty do końca nas umiłowałeś.

80

Gh
CD
Gh CD
Bo nie ma większej miłości niż ta,
GhC
gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć. /2x
DG
Chcę być z Tobą, * gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle. *
Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce swe.

83

PRZYJACIELU,

chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być.
I nie trzeba, byś mówił coś, wystarczy byś był.

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE i niskości swej,
CGCC7
wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
FG CC7
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
FGCa
o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
FGC (C7)
Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, * kto się im
poddaje, temu wiary brak. * Ja jedynie wierzyć Twej

nauce chcę, * że w postaci chleba utaiłeś się.
Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. * Tu ukryte
z bóstwem człowieczeństwo wraz, * lecz w oboje wierząc wiem, że dojdę tam, * gdzieś przygarnął łotra: do
Twych niebios bram.
Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, * lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. * Pomóż wierze mojej,
Jezu, łaską swą, * ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
Ty, co jak pelikan Krwią swą karmisz lud, * przywróć
mi niewinność, oddal grzechów brud. * Oczyść mnie
Krwią swoją, która wszystkich nas * jedną kroplą może
obmyć z win i zmaz.
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CHRYSTUS PAN, BOŻY SYN,

Zbawca nasz zgodził się
wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
ażebym znał mój ogrom win
wiedział, że Krew Jego zbawia,
oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój,
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.
Wywyższony bądź, Boży Baranku,
przed Twym tronem dziś najwyższy
składam hołd.
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CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE,

chcę wyśpiewać Tobie chwałę.
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,
na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty.
Chcę wywyższać Imię Twe.
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Ge
a7D
GC
Ga7 i
G a7
C GD
CDGe
a7DGD
CDGe
a7D
CG

GCD

GCDCG
CDCG
CDeC
DG

JESTEŚ PANEM WSZECHŚWIATA
AD i
Królem mojego życia,
AE
Jezu, Tyś Panem mym!
ADE
Jesteś Królem wszechświata
DCis7 i
Panem mojego życia, wywyższam Ciebie dziś. fisd AEA
Wywyższam Cię, wywyższam Cię,
ADE fisd
wywyższam Ciebie.
AEA
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JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ,

nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota!
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
jedyny Ojca Syn, Umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan.

DD7
eA7
DD7
7
eA D D7
GAD h
GAD D7
GADh
eA7D
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ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI,
A fis
z łaski możemy tu stać,
h7E
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.
AfishE
Wzywasz nas, Panie, do siebie,
cis fis
przed Twój w niebie tron.
h7E
My łaską odrodzeni, Tobie składamy hołd.
Afis hEA
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PANIE, PRZEPASZ MNIE
poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść.
Panie, o Panie, przepasz mnie.

Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?
Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. /2x
Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?
Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię!

119

TAM, GDZIE TY JESTEŚ, budzi się życie.
Tam, gdzie przechodzisz, rozkwita pustynia.
Tam, gdzie Ty spojrzysz, niebo się przejaśnia,
a w głębi serc naszych, rodzi się pokój.
Tam, gdzie Ty jesteś, tam, gdzie Ty jesteś.
Tam, gdzie Ty jesteś, budzi się życie.

124

UWIELBIAM IMIĘ TWOJE, PANIE.

Wywyższam Cię i składam Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję.
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu, chcę wyznać, że
ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
dajesz mi siebie, bym na wieki żył.

aF i
Ga
FGa
Ea
dada
Ea
dFE

CF
Ce
FC
gdFC
F aC
C (FfC)
ADE
ADE
fisD
hE
ADE
ADE
ADE
hE
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WYWYŻSZONY, zawsze będziesz wywyższony,
E cis
jesteś godzien honoru i czci.
AH7E
Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić
Ecis
i chwalić przez wszystkie moje dni.
AH7E
Na wieki, będę chwalić Cię na wieki,* jesteś godzien
dziś chwały i czci. * Chcę Cię wielbić, wolę Twoją zawsze pełnić. * Swym życiem chcę cześć oddać Ci.

132 A... ADORAMUS Te, Domine!
133 ADORAMUS TE, CHRISTE,

benedicimus Tibi,
quia per Crucem Tuam
redemisti mundum. /2x

EH7cis AH7E (H7)

fis hCis7
Cis7 fisE
A fishCis7
AH7 Cis7 fis

(Adorujemy Ciebie Chryste i błogosławimy Tobie, bo przez Krzyż
Twój odkupiłeś świat.)

134

BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE, mocy moja,
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

138

DLA MNIE BOWIEM ŻYĆ TO CHRYSTUS,

139

EMMANUEL, Emmanuel, Emmanuel.

a umrzeć to zysk.

140

GLORIA, GLORIA, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, alleluja, alleluja.

142

JAK WIELKI JEST PAN, Alleluja.
Wielki jest Pan, Alleluja. /2x
(święty * dobry * wierny…)

DGA Dh
GA7D h
DeA7D

DAh
GAD

DAh (GA)

heAD

Dfish
fis GgDA7 (D)

143

JESTEM KOCHANY z moim grzechem,
jestem kochany z mą słabością.
Za darmo ukochał mnie Pan.
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.
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JEZUS MĄ MIŁOŚCIĄ JEST.

156

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,

Jezus moją miłością jest – Panie kocham Cię.

Magnificat anima mea Dominum!
Magnificat, magnificat,
Magnificat anima mea!

DGD Fis
hA
GD
hAD
Dh
GAD (A)

GCDG
GCDG
GCDG
CaDG

158

MEMU BOGU, KRÓLOWI będę śpiewał tę pieśń
dCad
teraz, zawsze, na wieki. Amen!
gad
Alleluja, alleluja, alleluja, amen!
dCad gad

159

MIŁOŚĆ TWA od najwyższych gór wyższa jest. DeA fish
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. eADD7
Miłość Twa głębsza niż ocean, bez dna.
eA fish
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. eAGD

160

MIŁOSIERNY JEST PAN i łaskawy,
nieskory do gniewu i łagodny,
nie wiedzie sporu do końca,
nie płonie gniewem na wieki.

164

NIE BÓJ SIĘ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ,

jest przy tobie Chrystus.

G
a
D
CD (G)

CDG D
CaD

165

NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI.

166

NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ,

Dla tej Miłości warto żyć.

Bóg sam wystarczy. /2x

dFgC
dCdC
dAdA
dCFC dgA
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DGD DGA
fish fish
GAD
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Dh GADh
GADh i
GAD
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DhGA
DhGA
GA fish
GADD7
GAD

NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA jak potężna fala
spłynie tu, przez łaski Twej zdrój.
Chryste, dotknij mnie.

NIECH MIŁOŚĆ Twoja, Panie, strzeże mnie.
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe
z dziękczynieniem wielbić Cię.

NIEWYCZERPANE SĄ ŁASKI Twe, Panie,
na wieki będzie Twa miłość trwać.
Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa,
wielka jest Panie wierność Twa.
(wielka jest wierność Twa)
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ŚPIEWAJMY PANU, na wieki Jego chwała trwa. DhGAD
Śpiewajmy Panu, z radością klaszczmy w dłonie. DhGA
Śpiewajmy Panu, bo On jest żywy pośród nas. DhGAD
Śpiewajmy Panu, alleluja.
DhGAD

194

ZRZUĆ SWĄ TROSKĘ na Pana,
CG
a On sam cię potrzyma,
da
nie dopuści nigdy, by potknęła się twa noga.
CGda
Zrzuć swą troskę na Pana, * a On sam cię potrzyma. *
Nie dopuści nigdy, by się zachwiał sprawiedliwy.
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UKAŻ MI, PANIE, swą twarz,
daj mi usłyszeć Twój głos,
bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku.
Ukaż mi, Panie, swą twarz.

DGDG
DGDG
DA eG
GAD
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UWIELBIAM CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ,
Dh
swym Duchem napełnij mnie.
eA
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą Twarz
Dhi
w miłość Twoją wtopić się.
GAD

197

UWIELBIAM CIĘ, JEZU, Panie mój, kocham Cię. DeA Dh
Moje życie Ci oddaję.
eA
Niech każdy czyn, /2x
GA fish
niech każdy czyn odda chwałę Ci.
GA D
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TY DASZ MI POKÓJ SERCA, Panie mój,

H7 eCGD eCH7
bo Tyś zbawieniem mym.
GCDGH7
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja
eCGD eCH7 i
uciszy się.
eH7e
Ma dusza pragnie Boga, chce spocząć w Nim, *
z tęsknoty cała drży. * Wstań, duszo moja, oto
Oblubieniec, * oto Pan Bóg Twój.
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W LEKKIM POWIEWIE przychodzisz do mnie, Panie. aDaD
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
FG
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.
FG
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
aFEa Da
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W TOBIE JEST ŚWIATŁO, każdy mrok rozjaśni.
hfisGA
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża.
hfisGAD
Ufam Tobie, Miłosierny Jezu, wybaw nas! GfisDAD GAD
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WSZYSTKO MOGĘ W TYM, który mnie umacnia.
DGD
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi.
DGA
On dobrocią swą ogarnia mnie
GADh i
wiedzie mnie do niebios bram. /2x
eAD (D7)

204

Z WIELKĄ UFNOŚCIĄ I POKOJEM

207

SPOCZNIJ NA NAS, DUCHU PANA,

D
e
GD

moje serce w Tobie odpoczywa,
jak dłoń, jak dłoń w dłoni przyjaciela.

DAG
DAG
DA hfis
GAD

Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy. /2x

209

GD e
GD
e CD
GD e
C aD

210

CGaG
FC d FG
CGaG FC dFG

DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU, abym przejrzał.
Dotknij, Panie, moich warg,
abym przemówił uwielbieniem.
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

DUCHU MIŁOŚCI, wylewaj się na nas
z przebitego Serca Jezusa, Jezusa.
Alleluja…
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DUCHU ŚWIĘTY DO NAS PRZYBĄDŹ,
DAD
ogarnij nas swą mocą,
G fis
przytul nas do serca Twego,
A DA
dotknij swą miłością, byśmy żyli dla Ciebie. Gfis AD (A7)
Daj nam doświadczyć Twojej mocy,
GAh
daj nam rozkochać się w Tobie.
GAh
Niech Twa miłość ogarnia nas.
A hA

215

DUCHU ŚWIĘTY, STWORZYCIELU,
C
ożywiaj moją modlitwę,
FC
ożywiaj moje pragnienie pełnienia Woli Ojca.
dGC G
Duchu Święty, Stworzycielu,
C
otwieraj moje oczy, by widziały,
FC
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. dG C
Duchu Święty, Ożywicielu – przyjdź!
FGC (G)
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DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ! /2x
EH7E * EAH7
Niech wiara zamieszka, nadzieja zamieszka,
AE AE
niech miłość zamieszka w nas.
AEH7
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DGD
A7D
7
A D GD
A7D A7D
GDeD
DG (D)

222

ADAhA
GDGA

DUCHU ŚWIĘTY, WZYWAM CIĘ,
Przyjdź, umocnij mnie,
oddal mroku cień, jasny rozpal dzień.
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem.
Duchu Święty, wzywam… (Przyjdź!)

NIECH NAS OGARNIE łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas.

223

PRZYJDĘ DO WAS W MOIM DUCHU

i rozraduję wasze serca.

DAhD
GD eA7

228

JAK OŻYWCZY DESZCZ, Duchu Święty przyjdź,
GCeD
dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.
GCeD
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej.
a7h Ch
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
a7h Ch (H7)

237 DZIĘKI ZA TWÓJ KRZYŻ, dzięki za zwycięstwo Twe. DAh GDA
Dzięki, że Twa Krew oczyszcza mnie,
dzięki za miłosierdzie Twe.

DAh
GAD

238

GDY ŻYCIE SWE DZIELIMY jak codzienny chleb,

a Ty, wśród nas obecny, życie dajesz swe.
Panie nasz, Ogniu, co rozjaśniasz mrok,
oczyść nas dziś na nowo Twoją Krwią!

eheh
eheD
GDeh
GD ehe

Dziś znów się otwieramy, aby przyjąć Cię,
niech poprzez nasze rany płynie Twoja Krew.
Naucz nas kochać wszystkich, kochać aż po krew,
by życiem opowiedzieć im zwycięstwo Twe.

253

PANIE, PRZYJDŹ i pobłogosław nas,
odkupionych Twoim Krzyżem.
Twoim świętym Ciałem nakarm nas,
oczyść kroplą Twojej Krwi.

CeFC
FGCG
CeFC
dCGC
CadG
CaCG
CadG
CGC

Tyś jest życia Pan, otwórz uszy nam,
Twej nauki chcemy słuchać.
Do nas, Panie, mów, mocą Twoich słów,
ucz nas żyć dla Twojej Krwi.
Przynosimy dziś kielich Twojej Krwi, * chleb
powszedni naszej pracy. * Byś uświęcić mógł nasz
codzienny trud, * Twoją łaskę w serca wlać.
Daj nam Serce swe, byśmy Twoją Krew * w braciach
naszych mogli widzieć, * ofiarować ją i przemieniać
świat, * blaskiem Twym rozświetlać go.

256

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

DG
ADfis
hG
A7 D (A7)

271 BĄDŹ POZDROWIONA, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.

GD
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa. DD7G7
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
CG
O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe. aD7G7
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
CG
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie.
aD7G
Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe. *
Biednym, smutnym, zrozpaczonym * Ty dajesz łaski swe.

273

BYWAJĄ CHWILE, gdy jestem sam,
nie mam do kogo użalić się.
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie,
bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ca
dG7
Ca
dG7
O Królowo, o Królowo, Matko ma,
Ca
bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów.
d G7 (C)
Wszystko w mym życiu jest takie proste, * bo Ty mi,
Matko, pomagasz w nim. * Są jednak chwile, gdy jest
mi ciężko * i jakże trudno samemu iść.
Miłość do Ciebie jest jak ta gwiazda, * którą zapalasz,
gdy smutno mi. * Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy,
* abym mógł z Tobą na zawsze być.
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GD7G
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
CaD
Ona Boga na świat nam przyniosła
GD7G i
na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
A7 D 7
Matka, która wszystko rozumie,
G CG
sercem ogarnia każdego z nas.
a CD7
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
G CG
Ona jest z nami w każdy czas.
a D7G
Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * by niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci, * trzeba Boga,
więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.
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BYŁA CICHA I PIĘKNA jak wiosna,

CHWALCIE, ŁĄKI UMAJONE, * góry, doliny zielone. *
Chwalcie, cieniste gaiki, * źródła i kręte strumyki.
Co igra z morza falami, * w powietrzu buja skrzydłami, * chwalcie z nami Panią świata, * Jej dłoń nasza
wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona, * nad anioły wywyższona, *
choć jest Panią nieba, ziemi, * nie gardzi dary naszymi.
Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * ptaszęta
słodkim kwileniem * i co czuje, i co żyje, * niech z
nami sławi Maryję.
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CZEŚĆ MARYI, cześć i chwała, Pannie Świętej cześć! *
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd Jej śpiesz się nieść.
Ten, co stworzył świat wspaniały, w Niej swą Matkę
czcił, * Jej Go ręce piastowały, gdy dziecięciem był.
On jak Matkę Ją miłował, w posłuszeństwie żył,
każde słowo Jej szanował, chociaż Bogiem był.
Czystość, cichość i pokora to Maryi strój,
przez nie miła niebios Córa łask zyskała zdrój.
Ten Maryi, dziatwo droga, obraz w sercu noś,
o opiekę Matki Boga zawsze kornie proś.
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GhCD
GhCD
GaDG
CDGD7
Ave Maria, gratia plena,
GhCD GhCD
Dominus Tecum, benedicta Tu.
GaDG CDG
Wszystko Tobie daję, * każdy sen i każdą myśl. * Matko Boga, Matko moja, * wznieś je przed Pana tron.
Gdy klęczę przed Tobą, * widzę Twą radosną twarz. *
Każda myśl, każde słowo * niech spocznie w dłoniach
Twych.
GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ,

modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym
i we mnie miłość wznieć.
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GOSPA, MAJKA MOJA, Kraljica mira. /2x
CG FGC
Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti. /2x
FCG
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EAE fis
CH7E
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna – * Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska – * Matko Żyjących,
Początku Kościoła – * Bogurodzico, Córo Twego Syna
– * Znaku nadziei, Mieszkanie Mądrości – * Żywy Kielichu, Matko Krwi Chrystusa – * Wierna pod krzyżem,
Misjonarko świata –
GWIAZDO ZARANNA, OBLECZONA W SŁOŃCE
– módl się za nami.
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JEST ZAKĄTEK na tej ziemi,
Ge
gdzie powracać każdy chce,
C
gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim cięte rysy dwie. aA7DD7
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Ge
jakby chciała prosić cię,
a
byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
DD7G
Madonno, Czarna Madonno,
GC
jak dobrze Twym dzieckiem być!
D7G
O pozwól, Czarna Madonno,
GC
w ramiona Twoje się skryć.
D7G
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.
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.
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Dhe
GA7D
Dhe
GA7D
Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się
eA7D D7
i pozostaw swoje troski Jej.
GA7D D7
Ona sercem swym matczynym nieustannie czeka, GA7Dhe
abyś wyznał to, co gnębi cię.
GA7D
Nikt tak serca twego nie zrozumie, * nikt tak kochać
nie potrafi też. * Nikt w miłości wytrwać tak nie umie, *
jak Maryja – zresztą o tym wiesz!
JEZUS SWOJĄ MATKĘ POZOSTAWIŁ,

byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swą opieką Cię otoczy,
jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.
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KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAJMY, * różami uwieńczmy
Jej skroń. * Jej serca w ofierze składajmy, * ze łzami
wołajmy doń. * O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, *
bądź Ty zawsze Matką nam!
Przez Ciebie, o Matko miłości, * łask wszelkich udziela nam Bóg, * a my Ci hołd dajem wdzięczności, *
upadłszy do Twoich nóg. * O Lilijo, jakżeś Ty
wspaniała, * wszelkich cnót rozlewasz woń!

O Tronie Ty Boga wiecznego, * o Słońce nadziei i łask,
* o Różdżko przedziwna Jessego, * jak wielki cnót
Twych jest blask! * O Maryjo…

288 ZDROWAŚ MARYJO, BOGARODZICO! * Błagamy Ciebie,

święta Dziewico! * Niech łaska Twoja zawsze nam
sprzyja, * módl się za nami, Zdrowaś Maryja!
Ty w całym życiu łagodna, cicha, * spraw, niech pokojem kraj nasz oddycha. * Niech duch niezgody nas
nie rozbija. * Broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja!
Królowo nasza wśród Cherubinów, * usłysz pokorny
głos ziemi synów, * co się do tronu Twojego wzbija. *
Ratuj nas Matko, Zdrowaś Maryja!
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MATKO BOGA, Królowo świata,
Matko ludzi, módl się za nami.
Matko Boga, Królowo świata,
Matko ludzi, prowadź nas.

O Maryjo, Ty w mój każdy dzień –
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź.
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te –
za siostrę, brata i za mnie też.
O Maryjo, każdy człowiek powie Ci –
za biednych, samotnych i głodnych też.
O Maryjo, chory człowiek powie Ci –
by każdy wytrwał w cierpieniu swym.
O Maryjo, mąż i żona powie Ci –
za miłość w rodzinie, za zgodę w niej.
O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci –
niech pokój i miłość na świecie trwa.

294

eA7 Dh
eA7 DD7
eA7 Dh
eA7D
DG A7D
GD eA7
DGFish
GD A7DD7

DG
DG
eA
eA
DG
DG
eA
D GA7D
DG

POMÓDL SIĘ MIRIAM, aby Twój Syn żył we mnie,
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty,
gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

Miriam, Tyś jest bramą do nieba.
Moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie do swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.

Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć,
pragnę umrzeć, aby żyć!

DG
Ae
DGA7D
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POSŁUCHAJ CÓRKO, spójrz, nakłoń ucha.
GDCD
Zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca, GDCDG
Król pragnie twego piękna,
GeCD
On twoim Panem, oddaj Mu pokłon.
GeDD7 (G)
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POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE,
CG
takim zwyczajnym, jakim jestem.
ae
Pozwól mi przyjść do Ciebie
FC
jednym łaskawym Twoim gestem.
dG
Ty jesteś Mario, taka czysta, * jak łza grzesznika, gdy
żałuje. * Ty jesteś Mario, taka dobra, * to moje ludzkie serce czuje.
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, * tak jak przed
matką dziecko staje, * więc się ośmielam paść przed
Tobą * i całą nędzę Ci wyznaję.
Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, * uczysz
miłości, uczysz wiary, * patrzysz łaskawym na mnie
sercem, * uczysz wdzięczności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich, * pozwól, że skończę na
pytaniu, * które dotyczy mego życia: * Co znaczy trwać
w ofiarowaniu?
Pozwól mi…

298 O PANI, UFNOŚĆ NASZA w modlitwy Twej obronie. DGD GDA
Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju! Fish AD GDAD

---- Teksty poniższych

piosenek pochodzą z tomiku

o. Winfrieda Wermtera FSS ----
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KOCHAJ SIEBIE, bo jesteś kochany.
Kochaj siebie, bo On kocha już.
Kochaj siebie, Bóg płacił Krwią swoją.
Kochaj siebie bez szminki, bez róż.

Przyjmij siebie, bo jesteś potrzebny.
Przyjmij siebie, bo On ciebie zna.
Przyjmij siebie, Bóg twym Przyjacielem.
Przyjmij siebie, bez „ale”, bez dna.
Przebacz sobie, bo jesteś już czysty.
Przebacz sobie, bo On życie da.
Przebacz sobie, Bóg twym Zbawicielem.
Przebacz sobie bez lęku, bez cła.

312

SEN MIŁOŚCI

313

SERCE ZAKOCHANE

Kochać dalej, kochać bardziej,
kochać aż do krwi:
Słuchać chętniej, śmiać się częściej –
radość rzadko śpi.
Kochać dalej, kochać bardziej,
kochać aż do krwi:
Pomóc szybciej, milczeć głębiej –
pokój w sercu tkwi.
Kochać dalej, kochać bardziej,
kochać aż do krwi:
Wierzyć mocniej, ufać wierniej miłość o tym śni.
Kochać dalej, kochać bardziej,
kochać aż do krwi:
Kochać dalej, kochać bardziej,
kochać aż do krwi.

GC
GD

GA7
GDG
D
C
D
CG

DG
Ah
hE
E7A (AD)

Daj nam, Jezu, nową duszę, czystą i otwartą – Egis AH7
chcemy przyjąć Twoją Miłość:
Egis
Krew za nas przelaną!
AH7
7
Kto pojmuje, przekazuje życie Krzyżem dane? cisH AH7
Dziecko i poeta tylko –
cisH7
serce zakochane.
AH7E (gis A H)
Oczyść, Jezu, naszą przeszłość
od wszelkiego grzechu,
chcemy przyjąć Twoje Światło:
Krew za nas przelaną!

Daj nam, Jezu, pojednanie z
niebem, światem, sobą,
chcemy przyjąć Twoją Jedność:
Krew za nas przelaną!
Pozwól, Jezu, zmartwychwstawać
w każdy dzień na nowo,
chcemy przyjąć Twoją Radość:
Krew za nas przelaną!
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WRÓĆ DO OJCA, wróć do domu,
wróć do źródła Twego życia.
Wróć do prawdy, do pokory,
wróć do serca Twego bycia.
Wróć do Ojca, wróć do źródła
Wróć do prawdy, wróć do serca.

DG
DA7
DG
eA7
DGDA7 DGeA7
DGDA7 DGeA7

Wróć do Ducha, wróć do Matki,
wróć do źródła Twej miłości.
Wróć do dziecka, do jedności,
wróć do serca Twej radości.
Wróć do Brata, wróć do pracy,
wróć do źródła Twej mądrości,
wróć do krzyża, do ofiary,
wróć do serca Twej świętości.
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RADOŚĆ – ŻYCIE – ZDRÓJ

Kochać to nie handel, sukces – miłość tylko zna, fisEA
kto nie liczy, kalkuluje– dając wszystko ma.
Dfis DE
Kochaj wszystkich, jako pierwszy, kochaj aż do krwi, fisEA
kochaj zawsze, bez warunków. Ufaj, ufaj Mi!
fisD EA
Więc nie zazdrość, nie porównuj,
gdy kolega ma –
poprzez udział w jego szczęściu
twoje niebo trwa…
Radość mamy tylko razem,
jedność to jej klucz.
Kochaj jako matka, ojciec –
do ich wzoru wróć!
Daj tę miłość, której szukasz –
Bóg to skarbiec twój!
Kochaj jak twój Jezus Krzyżem:
Radość - Życie - Zdrój.
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TERAZ ŻYJĘ, TERAZ:

co było – już nie ma, co będzie – się nie da…
Teraz żyję, teraz!

eDe
GD De
eDe

Teraz kocham, teraz: * co wczoraj – uciekło,
co jutro – daleko... * Teraz kocham, teraz!
Teraz cierpię, teraz: * co dawne – nie moje,
co czeka – się boję... * Teraz cierpię, teraz!
Teraz żyję, teraz: * bo teraz się modlę
i spalam i płonę... * Teraz żyję, teraz!
--- Teksty powyższych piosenek pochodzą z tomiku
o. Winfrieda Wermtera FSS
„Tajemnica miłości. Poezja ku wieczności” ---
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BĄDŹMY ZAWSZE UŚMIECHNIĘCI

Niechaj z naszych serc i oczu
bije dobroć niby blask.
Bądźmy dobrzy i szlachetni,
takich ludzi przecież brak.
Bądźmy zawsze uśmiechnięci
i miłością ogarnięci,
a kochajmy choć w cierpieniu,
nie poddając się zwątpieniu.

De
AD
De
AD
De
AD
he
AD

Każdy dzień, zwykły i szary, wiele dobra w sobie ma,
gdybyśmy to dostrzegali, byłby lepszy nastrój dnia.
Chodzą smutni, zagubieni, nie podoba im się świat.
My miłością zarażeni, powtarzamy ciągle tak:
Ileż dobra jest na świecie, ile piękna tu i tam.
Skąd to wszystko, czy nie wiecie – dobry Bóg darował nam.
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DZIECKIEM BOŻYM jestem ja, la la…/2x
AD EA
Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,
AA7DA
któż jak On wielki jest, któż jak On miłość ma.
H7 E
Święty Bóg, Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń, AA7DA
kocha nas, dzieci swe, mimo grzechów, mimo wad. FishEA
Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam.
Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas.
On przez Krzyż grzechy starł, życie dał, radość wniósł.
Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.
Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,
Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie.
Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,
któż jak Bóg, któż jak Pan tak pokochał dziecko swe?
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LAUDATO SI, o mi Signore. /4x
DhGA
Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś:
D
słońce na niebie, księżyc wśród nocy,
h
gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,
G
żywioły wodne, ogień gorący.
A
I siostra nasza – matka ziemia, * ta, co nas żywi
i utrzymuje, * słodkie owoce, kwiaty i zioła, *
i szczyty górskie, i morskie głębie.
Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże, * trzeba nam
chwalić Ciebie, o Panie, * bo to jest sensem naszego
życia, * niech ono całe będzie piosenką.
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PANU ŚPIEWAJ, Pana chwal, Alleluja!
GeCD
Jego chwała, Jego czas, Alleluja!
Więc wyśpiewać dzisiaj chcę całą radość duszy mej,
a na ustach moich pieśń: Alleluja!
Ge CD7G

Pan jest mocą i Pasterzem, słyszę Jego głos.
GD CG
On powiedział mi: Weź ziemię i pracuj,
C A7 D
bądź szczęśliwy, z Moją mocą radę sobie dasz. GD CG
Słuchaj nauk Mych i w sercu radość miej.
CA7 CDG
Pana chwali moja dusza, sławiąc Jego moc,
prawda Jego słów jest moją nadzieją,
więc nie umrę, lecz żyć będę, tak powiedział Pan
– jeśli tylko chcę, szczęśliwy mogę być.
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RADOŚĆ TCHNIJ w serce me, bym Cię chwalił,
radość tchnij, proszę, w serce me (Alleluja).
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień.

Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął…,
bym w spoczynku także chwalił Cię.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił…,
bym modlitwą także chwalił Cię.
Miłość tchnij w serce me, abym służył…,
bym swą służbą także chwalił Cię.

DG
DCA7
DG
DA7D
DGE7
7
A DGD
D7GE7
A7D
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TYLE DOBREGO zawdzięczam Tobie, Panie,
wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,
dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.
Za każdy dzień, za nocy mrok,
za radość mą, szczęśliwy rok,
nawet za chmurne, deszczowe dni –
za wszystko, Panie, dziękuję Ci. /2x

DGD
eA
DGD
AD
DA
DA
GD
eAD (D7)

Gdy mnie uczono, że jesteś, Boże, w niebie,
gdy poznawałem, co dobre jest, co złe,
w dziecinnych słowach mówiłem: kocham Ciebie
i powtarzałem modlitwy słowa te.
Więc przyjm, o Boże, mych modłów dziękczynienie,
bo jakże często wdzięczności w modłach brak.
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
dlatego, Boże, śpiewamy Tobie tak.

338 ZŁOŻYŁEM W PANU CAŁĄ NADZIEJĘ, /2x

E
fis
fis AH7
AH7E
AH7E
AH7E
7
AH EH7
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E H7cis
AH7
E
H7
cis AH7

On schylił się nade mną
i wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
wydobył mnie z kałuży błota,
a stopy me postawił na skale
i umocnił moje kroki.

JESTEŚ KRÓLEM! Jesteś Królem!
Królem jest Bóg!

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go.
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HOSANNA, hosanna, hosanna memu Bogu. /x2 GDe CD
Imię Pana chwal (2x) w modlitwie tej (2x)
CGCGC
Wywyższony bądź, Panie mój!
C GDe
Hosanna memu Bogu!
CDG
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OJCZE, TY KOCHASZ MNIE,

nie dlatego, że jestem dobry,
ale dlatego że jestem dzieckiem –
Twoim dzieckiem.
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ŚWIĘTY JEST NASZ PAN! /2x
Święty jest nasz Bóg i Pan!
Święty jest nasz Pan!
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CGCC7 / DADD7
FCG / GDA
FGea / GAfish
FGC / GAD

DAD GDA
hfisGD
DAGD

HYMN DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, patronie nasz,
EH7
Święty Józefie, patronie nasz,
H7E
módl się, módl się, módl się za nami!
E A EH7E
Wzorze szlachetny! Pomóż nam żyć – * chcemy
posłuszni i wierni być * Bogu, Bogu, Bogu i Maryi!
Święty Józefie, kochamy Cię, * pracując sercem
i modląc się, * z Tobą, z Tobą, z Tobą na zawsze!

