
1. Ogrody
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe Królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

2. Idzie mój Pan
idzie mój Pan,
On teraz biegnie,
by spotkać mnie/ x2
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
by nasycić życia głód.

3. Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja.
Jezus Chrystus moim Panem jest,
Alleluja.
On kocha mnie/x2 Alleluja.
On kocha mnie/2 Alleluja.

4. Wody Jordanu radujcie się,
nasz Zbawiciel przychodzi,
Woda Życia, Zdrój na pustyni!

5. Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary,
Pobłogosław wino to i chleb.
ref. Wszystko, co czynimy, wszystko to, co mamy
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.
2.Daj nam Panie Twymi być uczniami,
Bo zyskuje kto przy Tobie trwa.
ref. A Ty karmiąc nas Swoim Ciałem
Życie dajesz tym, co dla świata zmarli już.

6. Nasz Pan na pewno przyjdzie
czekaj na niego, gdyż on nie spóźni się
Nasz Pan na pewno przyjdzie i nic mu nie przeszkodzi
Alleluja.......

7. Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże,
czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem /x2
Czuwa nade mną Bóg. /x3
On jest moim cieniem.

8. Święte imię Jezus
Święte imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
w mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym Zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

9. Przyjdź z pokłonem ludu
Boży, przyjdź ze śpiewem ludu
święty, sław Jezusa Twego Zbawcę,
wspaniałego Króla chwały

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



11. Twoja miłość Panie
Jak wielkie morze
Przyjdź, utul mnie
Panie mój.

12. Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie. X2

13. Ta krew z grzechu obmywa mnie,
Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu,
Ta Krew z grzechu obmywa mnie,
to jest Baranka święta Krew.

14. Ukaż mi Panie swą Twarz
daj mi usłyszeć Twój głos
bo słodki jest Twój głos
i twarz pełna wdzięku
ukaż mi Panie swą Twarz

15. Panie proszę spraw
Aby życie mi nie było obojętne
Abym zawsze kochał to co piękne
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.

16. Jezus jest naszą siłą
i nadzieją na lepszy dzień.
Z Nim nie będzie Ci nigdy źle.
On nie opuści Cię.

17. Dotknij Panie moich oczu,

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

18. Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.
Bo góry mogą ustąpić.
Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać.
Ale miłość moja,
Ale miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.

19. Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa
i być bliżej Niego i kochać goręcej
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać
otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa.

20. W moim sercu bądź uwielbiony, bądź uwielbiony,
W moim sercu bądź uwielbiony dziś.
W mym życiu...
W mej modlitwie...
W mej radości...
W tej wspólnocie...

21. Niebo to  najwspanialsze z miejsc,



łaska czeka tam Ciebie,
Boga twarz zobaczysz też.
Niebo najwspanialsze z miejsc.

22. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest.

23. Dotknął mnie dziś Pan
I radość ogromną w sercu mam (Alleluja)
Z tej radości chce
Śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy
Za to, że trzyma nas ręką swą
Więc wszyscy razem chwalmy
Za to, że trzyma nas ręką swą.

24. Alleluja Zmartwychwstał Pan
Alleluja zmartwychwstał Pan
Alleluja nowe życie nam dał
Nasz Zbawiciel nam zmartwychwstał
Nowe życie nam dzisiaj dał
On jest z nami, On jest zawsze w każdym z nas
Alleluja Pan blisko jest, Alleluja radujmy się
Alleluja Pan Jezus żyje, On żyje w nas w każdy dzień
Alleluja/2

25. Alleluja – wznieś pod niebo głos
Pan dal chleba moc - Alleluja
Jezus Pan komunia dla nas co dzień staje sie
On rozrywa grzechu pęta złe
Cóż uczyni mi człowiek kiedy ze mną Pan
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.

26. Duchu Święty przyjdź /x4
Niech wiara zagości,
Niech nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /2x C G F D
Niech życie zagości,
Niech wolność zagości,
Niech mądrość zagości w nas. /2x
Niech pokój zagości,
Niech szczęście zagości,
Niech radość zagości w nas. /2x Wołamy przyjdź. /3x

27. Jesteś Królem, Jesteś królem,  Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go /2x

28. Przyjaciela mam co pociesza mnie
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

29. Twe Drogi są najlepsze
Najlepsze dla mnie są
Ty Panie wiesz najlepiej
co dla mnie dobre jest
i zawsze troszczysz się
bo bardzo kochasz mnie.

30. Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.



Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź.
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar.
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej,
bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

31. Wszystko mogę w tym, 
który mnie umacnia /x4
Jezus mnie umacnia /x4

32. Sercem kocham Jezusa
Sercem kocham Jezusa,
Zawsze będę Go kochał,
On pierwszy ukochał mnie.

33. Panie Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój
Ref.: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz.

34. 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.

35. Raz, dwa, trzy - cały świat, 
Niech cały świat śpiewa z nami,
Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit.
Ja i Ty Boga chwal, Dziękuj za życie, za wszystko.
Ile masz w piersiach tchu,
Śpiewaj dziś z nami, dziękując Mu./2
36. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie

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

37. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,
tą miłością coraz bardziej kocham Cię,
w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,
Boża miłość w sercu swym dzisiaj mam.

Wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam,
sercem swoim tak gorąco służę Ci,
bratu, siostrze chcę dziś prawdę Twoją dać,
wielką wiarę w sercu swym dzisiaj mam.

Dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam
i jak dziecko bardzo pragnę cieszyć się,
swego Ducha moc dziś Jezus daje nam,
dziecka radość w sercu swym dzisiaj mam.

38. Mój Pan 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.

39. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cześć! } / x 2.

40. Jak łania pragnie wody ze strumienia
Moja dusza pragnie Ciebie



Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię
Tylko Ty jesteś mocą mą, Twoja wola, wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, Zawsze chcę uwielbiać Cię.

41. Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

42. Słyszę już armii Pana głos
Słyszę armii głos, słyszę Pana głos
To idzie armia Pana, to idzie armia Pana
To idzie armia Pana, Uwielbiając Go

43. Chwalimy Pana dziś, chwalimy Pana dziś
Za łaskę którą daje nam, za łaskę którą daje nam
Chwalimy Pana dziś, chwalimy Pana dziś
Za Jego moc, za jego moc.
Dziś z otwartym sercem stoję przed Nim 
By oddać mu siebie, me szczere ja

44. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest jego dom
Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas
Śpiewajcie wszyscy słudzy w Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

45. Jeśli smutek w sercu masz Jezusowi to powiedz.
On rozjaśni twoją twarz w serce radość ci d

Przyjacielem wiernym On, nie zwlekając daj Mu dłoń,
Pokój , radość, możesz mieć, jeśli tylko sam chcesz.

46. Pan radością mą, Pan radością mą
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą
Chcę przestąpić Jego próg
z dziękczynieniem w sercu swym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

47. Zaśpiewajmy Mu nową pieśń,
 niech płynie, płynie poprzez świat
Niech ogrzeje Go ciepłem naszych serc
i chroni Go przed złem.

Leży w żłóbku mały Jezus,
leży w żłóbku i słodko śpi
Co dostanie dziś od ciebie,
czy otworzysz Mu serca drzwi?

Oddaj pokłon złóż swe dary,
zanuć cicho by mógł spać
Niech to Boże Narodzenie
pozostanie na zawsze w nas.

48. Dziś w stajence mały Jezus się narodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył
Chociaż jest maleńki błogosławi już
Wszystkim którzy zaśpiewali Mu

W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa



Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś

Ref. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cały świat

"In excelsis Deo" śpiewajmy do Pana
A śpiewając "Gloria" zegnijmy kolana
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz

49. Kiej owiecek pilnowali psy kosorz
To pastyrze uwidzieli w nocy zorze
Pod górami nad stajenką
Kany Jezus był z Józefem i Panienką

Nad górami bardzo wielka jasność była
To Panienka Boga Syna porodziła
Położyła Go we żłobie
I gloryja śpiewali Mu janiołowie

A pastyrze piknie grali i śpiewali
Cześć i chwałę Panu Bogu oddawali
Temu Bogu maluśkiemu
Pod górami pod Tatrami zrodzonemu.

50. Kiedyś tam na ziemię przyszedł Pan
Kiedyś tam nadzieję przyniósł nam
Kiedyś tam narodzin nadszedł dzień
Narodził się, narodził Pan

Cicha noc, święta jedna noc
Wszystko śpi, w błogim spokoju śpi
Tobie cześć chcę jak pasterze nieść
Jezusie nasz, witamy Cię

Lulajże, Jezuniu perełko
Lulajże, Jezuniu pieścidełko
Lulajże, utulaj Matko płacz
Jezusie nasz, witamy Cię.

51. Skrzypi wóz wielki mróz Wielki mróz na ziemi
Trzej królowie jadą, złoto mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda

A komóż takiemu, dzieciątku małemu
Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko
Hej kolęda, kolęda

Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali
W tę stronę do szopy, prędko przybiegali
Hej kolęda, kolęda

To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne
Cichutkie malutkie, jak słoneczko jasne
Hej kolęda, kolęda

Pójdę do niego poproszę od niego
Daj nam Boże dziecię, pokój na tym świecie
Hej kolęda, kolęda

52. Biała ziemia prosi Ciebie Jezu,



abyś ludziom serca Dzieci dał.
Biała Ziemia prosi Cię maleńki,
abyś sercem świata został sam.

Ref. Maleńki, Kochany, Najmniejszy,
z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,
Maleńki, a przecież największy,
odwieczny, najbardziej, współczesny. /x2

Rozśnież myśli wszystkich ludzi Panie
i kryształów lodu daj nam blask.
Zabierz nasze słabe ludzkie serca,
a nam swoje boskie serce daj.

Ref. Maleńki, Kochany, Najmniejszy,
z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,
Maleńki, a przecież największy,
odwieczny, najbardziej, współczesny. /x2

53. Śliczna gwiazda wschodzi nam D G D
już na niebie światłem lśni G A D
Bo w Betlejem przyszedł Pan, G A D h
Jezus się narodził dziś. G A D

Ref. Panie Jezu, Boża radość tak nastaje G A D h
Bo Ty jesteś z nami już. G A D
I przed żłóbkiem serce moje drży, o Panie G A D h
Tak ze szczęścia, Boże mój. (2x) G A D

Aniołowie grają Mu,
Pastuszkowie niosą cześć.
I ja Tobie, Jezu mój
Serce moje daję też.

W ten narodzin wielki dzień,
Świat niech złoży Bogu cześć,
By nie było lęku, łez
Lecz, by Pokój ku nam szedł.

54. Gwiazdy tańczyły G e
w noc, gdy przyszedł Pan. a D
Ziemia śpiewała w takt niebiańskich gam.

Ref. Raduj się, śpiewaj pieśń
Oto Król narodził się, Jemu cześć.

2. Maryja cieszyła się widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonach chylili głowy swe.

3. Mędrcy przybyli, znając miejsce to.
Złożyli dary uwielbiając Go.

4. Śpiewam o Panie sławiąc imię Twe.
U Twego żłóbka składam serce swe.

55. Mroźna cisza świat okryła
i na ziemię noc spłynęła,
tylko gwiazda świeci.
W ciemnej szopie Maria miła tuli do snu Dziecię.

Ref. Lili, la-a-aj, lili, lili, lili laj,
lili, la-a-aj, lili, lili, lili laj, lili laj.

Pochowały się ptaszęta
w ciemnej szopie pod strzechami.
Dzieci śpią w łóżeczkach.



Zaśnij, prosi Matka Święta, zaśnij mój Syneczku.

Skrzy się mrozem śnieg na polach,
już ucichły leśne szmery.
Drzew wiatr nie porusza.
Maria płacze nad niedolą małego Jezusa

56. Patrzcie bracia tam na niebie
gwiazda jasna świeci
to w Betlejem w starej szopie
przyszło na świat Dziecię.

Wiwat, wiwat narodził się
Król świata całego
Witaj, witaj Boże Dziecię
Pobłogosław nas.

W dzień Bożego Narodzenia do żłóbka pójdziemy
Panu nowo zrodzonemu dary zaniesiemy.

A my Panu zaniesiemy wszystko to co mamy
przed stajenką przystaniemy chórem zaśpiewamy.

57. W Grudniowe noce, zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce,
Idzie przez pola pokryte szronem
Wiatr mu wydzwania piosnki znajome.

Hej kolęda, kolęda ,hej kolędy to czas
Kto ogrzeje rączęta ,kto schronienie mu da
Hej kolęda , kolęda hej kolędy to czas
Kto ogrzeje rączęta kto schronienie mu da.
Tyle tych domów i okien tyle,

może Go schronią choćby przez chwile
Może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią nim dalej pójdzie.

Świeczki się jarzą w świerkach zielonych,
I złote gwiazdy wieńczą korony,
Bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
Lecz o Nim o Nim nikt nie pamięta.

58. Maleńki Jezu, przychodzisz zbawić świat
Bo na nim ciągle tak wiele jeszcze zła.

Maleńki Jezu zostań tu
Zamieszkaj w każdym z nas
Niech w naszych sercach żyje Bóg
Na zawsze w każdy czas

Maleńki Jezu, w Betlejem rodzisz się
By wszystkim ludziom otworzyć serce swe.
Maleńki Jezu, przychodzisz do nas bo
Dobrym uczynkiem Ty pragniesz zwalczyć zło.

59. Już gwiazdeczka się kolebie wysoko na niebie
już ptaszkowie wyśpiewują lulajże Jezuniu

Ref. Idą trzej królowie w koronach na głowie
niosą sute dary Panu na ofiarę
i wy schylcie głowy mówiąc tymi słowy:
BĄDŹŻE POCHALONY JEZUSIE KOCHANY! /bis

2.Gdy w kościółku sygnaturka w cichy ton uderzy,
okna się otworzy w chmurkach i we dwa pacierze.
60. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem



zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2

3. Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2

4. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

61. O Krzyżu, Pan na tobie skonał,
Zapewnił mi zbawienie,
Ciemności moich dróg przecina,
Jak tęczą i promieniem.

Z radością biegnę dziś do ciebie,
Jaśniejesz z dala światłem,
W zasięgu blasku twoich ramion,
Trud życia jest mi łatwy.

2. Ku Tobie śpieszy serce moje,
Jak ptak do swego gniazda,
Bo w tobie Krzyżu Chrystusowy;
8chronienie w trosce każdej.
Na fali życia, nurcie rwącym,

Tyś Krzyżu wyspą ciszy,
Bo w szumie sztormu, grozie burzy,
Mój szept Pan zawsze słysz.

62. Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
dwudziesty pierwszy 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.

63. Mój  Pan zbawiciel, On bardzo kocha mnie, D A e h
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę będę mieszkał razem z Panem mym. /2x

64. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie



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

65. W swe ramiona mnie weź
Mocą krzyża dodaj sił
W księgę życia wpisz mnie
Do swej chwały przyjąć chciej.

66. 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.

67. Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam,
Zobaczcie, jak wielką miłość
Ojciec ofiarował nam.
Byśmy dziećmi Boga mogli być,
Byśmy dziećmi Boga mogli być.

68. Znowu Cię spotykam.
Moje małe siły dawno się skończyły
Schody za wysokie, wody za głębokie
Przed sobą mam drogę, dalej iść nie mogę
Wiatr księgę zamyka nie odchodź, nie znikaj!
Księga się zamyka znowu Cię spotykam
Stoisz w oknie w niebie znowu widzę Ciebie
Ty szukałeś nas bardzo długi czas
Teraz szukam Ciebie w Twoim oknie w niebie
Skąd Ty siłę brałeś kiedy tak cierpiałeś?
Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś?
Amen powiedziałeś, drogę pokonałeś

Wicher z nieba wieje znowu mam nadzieję.

69. Santo subito
Kto chodzi po wodzie, buduje na skale.
Szanują go ludzie, kochają górale.
Kto modli się stale, przynosi nadzieje.
Kto walczy wytrwale, na końcu się śmieje.

ref: Santo Subito (Santo), Subito Santo(Santo)
Święty natychmiast (Święty), Santo nie ma to tamto.

Kto niebo otwiera, dla innych ludzi.
Chociaż wcale nie krzyczy, ze snu ich budzi.
Kto pokój przynosi, kto pogodzi narody.
Chociaż lata mijają, On ciągle jest młody.

70. Barka.
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca, Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
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.

71. W drogę z nami wyrusz Panie /C a
Nam nie wolno w miejscu stać /d G
Gdy zbłądzimy podaj rękę /C a
Gdy upadniemy pomóż wstać /d G

I do serca Swego prowadź, prowadź Sam  C a F G C

2. Zabierz smutki przywróć radość
Gdy osłabniemy pomóż wstać
Byśmy innym nieść pomogli
Ciężar Krzyża przez ten świat

3. Gdy do Pana odejdziemy
Niech nie płacze po nas nikt
Bo my przecież z Nim być chcemy
W Jego Prawdzie wiecznie żyć.

72. Przyjdźcie i błogosławcie Mu,
wszyscy słudzy Pana.
Niech zabrzmi dzisiaj świąteczna pieśń,
w domu Boga naszego.
Wznieśmy swe serca, bo Pan jest tu
i chwalmy Go,
a Stwórca nieba i ziemi Pan
będzie nam błogosławił. /x2

73. Rozpięty na ramionach

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

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi.
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża.
Do ciężko pracujących, których głód poniża.

2. Pociesz zrozpaczonych, chleba daj głodującym.
Modlących Ciebie słuchaj i wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole na wszechświat, na ziemię.
Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie.

3. A gdy będziesz nas sądził, Boskie Miłosierdzie.
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

74. Kanony

75. Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!

76. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć
Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj go, duszo ma
Uwielbiam Boże Cię.

77. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca



Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen Amen

78. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
Ty wybrałeś mnie
Pokochałeś tak bardzo
Że łaska rozlewa się w sercu mym…
W Tobie jestem wybrana
Święta i nieskalana
Przed Twoim obliczem, Jezu,
Jesteś błogosławieństwem
Twoja łaska jest moim szczęściem
Umiłowany mój

79. Aniele Boży

80. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie! G D e C
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie! G D e C
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie! a e D
Ty otwierasz nasze oczy, Panie na Twoje piękno! a e D G

81. Błogosławieni miłosierni
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd / cis A E
Przyjdzie mi pomoc; / D A E
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On/ E H Fis
Miłosiernym jest! / A H Cis

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni, / E H cis A
albowiem oni miłosierdzia dostąpią! / E H Fis4

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, / A H cis
Swe troski w Panu złóż / A H A
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż / A H cis
Żyje Pan, Twój Bóg! / A H Cis
Błogosławieni miłosierni, / A E fis D
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią / A E H4-3

82. Otwieram stajenkę mego serca i proszę
Abyś się w nim jeszcze raz narodził
A wtedy ja, wtedy ja Panie
Jeszcze bardziej stanę się człowiekiem

83. W Tobie jest światło h A
każdy mrok rozjaśnia G D A
W Tobie jest życie h A
Ono śmierć zwycięża G D A
Ufam Tobie ,miłosierny C D e D
Jezu wybaw nas G A D

84. Nic nie musisz mówić nic



Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie.
Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie.

85. Schowaj mnie pod skrzydła Swe CG a F D G
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej. C F d G

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. F G C

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych C G a F D G
Dusza ma w Tobie będzie trwać. C F d G

86. Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe.

ref. : Bo wielkiś Ty, Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt/ 2x

2. Jesteś mą nadzieją
Prawdą, życiem
Daj mi poznać Twoje drogi
Bym nie zbłądził nigdy już

3. Jesteś świata Panem
I opoką
Tobie składam hołdy moje

Tobie daję życie me

87. Zakochaj się w Panu
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.

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

89. Duch Święty niech jednoczy nas, D A G D
Bo każdy człowiek to siostra i brat. D A G D

1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha, D A h G
By każdy wiarą mógł Boga posłuchać. D A G D

2. Otwórzmy serca na Boże dary, D A h G
By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały. D A G D
3. Otwórzmy serca na Boże Światło, D A h G
By to co dobre w nas nigdy nie zgasło. D A G D



90. Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili, Alleluja, alleluja!

Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

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 jest 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.

91. Przyjdź Jezu, przyjdź
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni
Przyjdź Jezu, przyjdź
Czekamy dziś, do naszych serc do naszych dni
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
Bo nadszedł czas by cały świat poznał Cię!
Tyś Królem jest - Tyś Królem jest
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź
Tyś Królem jest - Tyś Królem jest
Wołamy przyjdź -Wołamy przyjdź

92. O Piękności niestworzona D A
kto Ciebie raz poznał e h
ten nic innego pokochać nie może D A e h
Czuję, że tonę w Nim jako D A
jedno ziarenko piasku e h
w bezdennym oceanie miłości D A e h
Czuję, że nie ma ani jednej D A
kropli krwi we mnie, która e h
by nie płonęła miłością ku Tobie D A e h



Miłosierdzie Boże /x3 D A h h

93. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu /D C
Jak pieczęć na Twoim ramieniu /G D
Bo jak śmierć potężna jest miłość /D C
A zazdrość jej nieprzejednana /G D
Żar jej to żar ognia /D C
Płomień Pański /G D
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości /D C
Nie zatopią jej rzeki /G D

94. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. x2
A ułomki chleba, które zostaną x2
rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. X2

95. Święta Maryjo, Królowo DAD
Naszych codziennych spraw GDA
Prowadź nas jasną drogą GA
Prowadź nas jasną drogą DG
Aż do niebieskich bram DAD/ x2

96. Ty co nie zwątpiłaś nigdy w słowo Ojca
Stworzyciela
pokonałaś ojca kłamstwa nowa Ewo zawsze wierna
Ty w Ogrodzie się przechadzasz słuchasz głosu
Oblubieńca
Naucz nas wybierać życie Któraś Życie dała Słowu
Ref. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria Ave
Maria Ave Maria Ave Maria, Maria

Ty co nie zwątpiłaś nigdy współcierpiąca z Odkupieniem
Trzy dni niosłaś cały Kościół aż spełniło się proroctwo
Bóg zmartwychwstał ALLELUJA Ty znasz
najpiękniejsze pieśni
Matko Życia i Kościoła naucz nas nie wierzyć śmierci.

Ten, któremu zaufałaś, tak zachwycił się twym pięknem
Zesłał sen na święte Ciało, obudziłaś się już w Niebie
Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, jesteś
pewna
Matko bądź błogosławiona w zwiastowaniu Twym i Fiat.

97. Łaską jesteśmy zbawieni A fis
Z łaski możemy tu stać h E7
Łaską usprawiedliwieni Afis
I przez Baranka świętą krew h E7
Wzywasz nas Panie do siebie cis fis
Przed twój w niebie tron A7E7
My łaską obdarowani A fis
Tobie składamy hołd hA

98. 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.

99. Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.

Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.

Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

100. Uciekali uciekali
1. Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa:
"Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi
Judea dziś to niebezpieczna strefa
I policzone małych chłopców dni."
Namiestnik Herod ciągle drży w obawie,
Że chociaż władzę dzierży jego dłoń
I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie
To w rączkach dziecka może kryć się broń.

Ref: Uciekali, uciekali, uciekali
Na osiołku przez pustyni żar
Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej
Ukryć Dziecię, bezcenny ich skarb.

2. Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni
Mieliśmy jakoś zapewniony byt
Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni
Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd.
Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania
Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli
Może nie tu jest Ziemia Obiecana
Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn.

3. Jeszcze nie wiemy co nam przeznaczone
I choć przeczucia czasem dręczą złe
Ojciec Niebieski weźmie nas w obronę
I znowu Anioł zjawi się we śnie.



Piasek przysypał szlaki do Betlejem
Zabłądzić łatwo, trudny każdy krok
Tak mało mamy, tylko tę nadzieję
Która rozjaśnia nam codzienny mrok.

101. Ziemia, którą mi dajesz
nie jest, fikcją ani bajką
wolność którą mam w Tobie
jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą
muszą ustąpić
bo wiara góry przenosi
a ja wierzę Tobie

Ref. Będę tańczyć przed Twoim tronem
i oddam Tobie chwałę
i nic już nie zamknie mi ust
żaden mur i żadna ściana
największa nawet brama
już nie,.. nie zatrzyma mnie już

102. Niech błyśnie pierwsza gwiazda,
by wytęskniony nastał czas,
gdy wszystko będzie jasne
i światła jakby więcej w nas.
Niech pierwsza gwiazda błyśnie,
by do spotkania wszystkim nam powód dać,
byś wrócić chciał do domu,
na małą chwilę dzieckiem się stać.

2. Do mamy chcesz i taty,
lecz dzisiaj to już światy dwa.
Dlaczego droga prosta

zakrętów tyle ostrych ma?
Dziś drogą nawet krętą
niech wróci do nas ciepło dziecięcych lat,
zwyczajów pełen pięknych
nasz zwyczajnie piękny świat.

Ref. Chwała na wysokości,
dziecięcy słychać śpiew.
Niebiański pokój płynie
do naszych serc.
Dzieckiem stać się na nowo,
niezwykłą poczuć moc,
odnaleźć naszą gwiazdę
w tę Świętą Noc.

3. Gdy błyśnie gwiazda pierwsza,
przygasną setki wtórnych gwiazd.
Ten krzyk cokolwiek śmieszny
i jazgot ulic wielkich miast.
Niech błyśnie pierwsza gwiazda,
by to, co ważne, ważnym mogło się stać.
Niech błyśnie pierwsza gwiazda,
niech błyśnie nam jeszcze raz.
Jak na imię ma pierwsza gwiazda?
Kto dziś odnajdzie ją? Kto ją zna?

103. Znak pokoju
1. Ten szczególny dzień się budzi
niosąc ciepło w każdą sień,
To dobroci dzień dla ludzi,
tylko jeden w całym roku taki dzień.
Zmierzchem błyśnie nam promienna
gasząc w sercach naszych złość



I nadejdzie noc pojednań,
tylko jedna w całym roku taka noc.

Ref.: Choć tyle żalu w nas
i gniew uśpiony trwa
Przekażcie sobie znak pokoju,
przekażcie sobie znak...

2. Potem przyjdą dni powszednie,
braknie nagle ciepłych słów,
Najjaśniejsza gwiazda zblednie
i niepokój jak co roku wróci znów.
Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,
brzemieniem spraw i trosk,
Powróci twarzy mars na powitanie dnia,
Znów milczenie serc regułą będzie nam.

104. Kolęda dla nieobecnych
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł Świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.
Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze,

Że odeszli po to by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie.

Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzyli kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.

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

105. Jezu tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą

106. Miłość Twa Panie uskrzydla, kształtuje
z Tobą chcę chodzić oświetlasz mą drogę



Uwiodłeś mnie Panie miłością swą,
a ja dałem się uwieść, dałem się uwieść.

107. Pan jest pasterzem moim G C e D...
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, strzeże mnie
bo Pan jest ze mną, prowadzi mnie
bo Pan jest ze mną, Strzeże mnie/x3.
Chociaż bym przechodził
Ciemną doliną
Zła się nie ulęknę
Bo On jest ze mną
Kij i laska pasterska
Podtrzymują mnie.

108. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz, na spragnione serce
Obmyj mnie i uświeć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń.
Chwała Jezusowi, kory za mnie życie dał,
Chwała temu który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

109. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią.

Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody

Śpiewajcie, radosnym głosem
Śpiewajcie, Królowi.

2. Bo Bóg króluje nad narodami
Bóg zasiada na swym Świętym tronie
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi
Więc hymn śpiewajcie:

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

110. Jaka siła jest A
W splecionych mocno dłoniach
Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy
Jak dobrze jest gdy ludzi łączy serce
Każdy dzień inaczej się toczy

111. Tobie Panie zaufałem a e a e C G F C G a F
Moje życie daje pod Twoje władanie
Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce Me.
Bo cudowna jest miłość twoja
Jedyna, takiej nie może dać nikt inny.
Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz,
Nie zabraknie dla nikogo!

112. Moje serce się w tobie zakochało  C G
oczy zapatrzone w Twoje święte Ciało. a F C
Pragnę Twojego Ducha Panie (Panie) C G a F
Idę trudną drogą mego życia, C G
czasem tracę siły, by odnaleźć powołanie, a F



wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem. C G a F
Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci. C G a F
Gdy na krzyżu się wszystko wykonało,
serce oczyszczone gorzko zapłakało.
Pragnę miłości Twojej Panie (Panie)
Proszę pomóż mi Cię naśladować,
tracić wszystkie siły, by wypełnić twe wyzwanie,
wszystko, co we mnie jest niech będzie wyznaniem.
Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię.

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

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

115. Jesteś życiem mym EAHA / GCDC / FBCB
więc każdy ruch robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi
(przeponą)

Jesteś droga mą,
więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi (płucami)
Chwalę Twoje łaski Panie,
gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest? Na na na na na na/x4

116. Jestem rybakiem Pana DhGA
więc zarzucam sieci swe
gdy troski mnie przygniatają
chlup chlup i topię się
ja topię się A-A-A A-A-A-A-A
cziru riru, cziru riru riru, cziru riru riru, ua! 2X

Jezus mym przyjacielem
on ratuje życie mnie
wyciąga do mnie rękę,
ja mocno trzymam się A-A-A A-A-A-A-A
cziru riru, cziru riru riru, cziru riru riru, ua! 2X

117. Pioseneczka
1. Weź do ręki swą gitarę /C/C/aG/C/
Wydaj z siebie dźwięków parę /C/C/aG/C/
Proste chwyty, proste słowa /C/C/aG/C/
Proste Bogu się podoba /C/C/aG/C/
To na cześć i chwałę nieba /F/G/
Anioł jako żywy śpiewa /F/G/

Ref.: Hej, la la la, hej, la la la /CF/aG/
To dla Ciebie dobry Boże /CF/
Pioseneczka ta /GC/



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

3. Dałeś nam się cieszyć Boże
Z tobą smutno być nie może
Powiedz jak dziękować mamy
Tobie gramy i śpiewamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa

118. JEŚLI NIE JA, JEŚLI NIE TY
Ref. Jeśli nie ja, jeśli nie ty
Dziś nie będziemy Jezusa czcić.
D7 G Fis h
Jeśli dziś wasz nie zabrzmi śpiew,
To kamienie wzniosą swój krzyk.
1.Błogosławię Cie Panie i Boże mój
Odbierz królewską cześć,
Boś Ty godzien, by sławić Cię.
2. Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień,
Przyjmij dziękczynną pieśń,
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

119. OJCIEC WSZYSTKICH NAS
Najwyższe szczyty, mroczne głębiny
On stworzył cały świat.
Łąki zielone , piasek pustyni
Każde ziarenko zna

Mówię Tak , tak to mądry plan
Mówię NIE nie przypadek,że
Jestem tu wierzę MU
Moja dusza wielbi GO

Ojciec wszystkich nas w Jego ręku czas
Pory roku noc i dzień
Stwórca nasz i Pan Jego wielki plan
Krok po kroku spełnia się

Najwyższe szczyty, mroczne głębiny
Widzi i wszystko wie
Na łąki zielone przez piasek pustyni
On poprowadzi mnie

120. SIEDEM
Siedem dni ma tydzień
Który to święty dzień?
Poniedziałek jest ok
Wtorek ani trochę mniej
I środek środy to dobry czas, żeby modlić się
Czwartek wcale nie jest zły
Piątkowy wieczór czy
Sobota rano śpiewamy Ci

Alleluja!
Nie tylko w niedzielę,
Nie tylko w kościele
Każdego dnia!
Zawsze i wszędzie
Chcemy Cię wielbić!
Panie nasz



Wierni, bądźmy wierni
Dzielni, nie niedzielni.
Poniedziałek jest ok
Wtorek ani trochę mniej
I środek środy to dobry czas, żeby modlić się
Czwartek wcale nie jest zły
Piątkowy wieczór czy
Sobota rano śpiewamy Ci

121. GÓRY DO GÓRY
Piękny świat przemierzasz po maleńku.
Nagle STOP!
Jakiś mur, groźny cień.
Ach to strach, to wielka góra lęku.
Ale ty nie bój się, tylko wierz!
Jeśli takich gór nie da się przeskoczyć,
jeśli takich gór obejść nie da się:

Ref.: No to góry do góry, dziecięca wiara,
może je w morze powrzucać zaraz.
Góry do góry
morze nie może się doczekać
na wielkie plum

2. Piękny świat przemierzasz pomalutku.
Nagle STOP!
Znowu mur i ten cień.
Ach to żal, to wielka góra smutku
Ale ty otrzyj łzy, mocno wierz!
Jeśli takich gór nie da się przeskoczyć,
jeśli takich gór obejść nie da się:

Ref.: No to góry do góry...Na wielkie plum

Tam wielka góra złości, tam wielki ból.
Tam góra wątpliwości,
wystarczy już!
Na góry już się nie gap, powyżej spójrz,
bo moc pochodzi z Nieba!
Ref.: No to góry do góry,

122. Wśród pól zielonych, kwieciem strojnych,
Życia czuć już wiew.
Nad szarą drogą, wąską rzeką
Słychać w dali śpiew

Ref.: Ave Maryja, Ave Maryja,
Ave, Ave Maryja, Ave.

2. Ty oręduj w naszych modłach
I w naszych błaganiach.
Miej swą piecze nad wszystkimi
Tobie wieczna chwała.

3. Czysta Panno, śliczna Panno,
Dla nas wzorem Ty.
Spiesz z pomocą Twoim dziatkom,
By świat nie był zły.

123. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram,
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
Chwalcie Go za potężną Jego moc.

Wszystko co żyje niech sławi Go, Alleluja /x2

Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go



Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem,
Dźwięczcie struny - niech zaśpiewa flet.

124. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,
dałeś mi wzrok, abym mógł
widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,
którym roztapiasz mój strach

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

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
jaśnieje w Niebie Twój Tron
zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,
by rajem stał się mój dom

3. I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! x3

125. Ty tylko mnie poprowadź
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!

126. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią.

Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody
Śpiewajcie, radosnym głosem
Śpiewajcie, Królowi.

2. Bo Bóg króluje nad narodami
Bóg zasiada na swym Świętym tronie
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi
Więc hymn śpiewajcie:

127. Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje ...Twoje

2. Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim stole
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje ...Twoje



128. W kruszynie chleba Panie jesteś C G a
Schowany, Wielki Ty Pan F G C a
Przychodzisz do nas już przez wieki F G C a
By ofiarować siebie nam F G

W tych kroplach wina twoja krew
Przelana za na Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od zła

Ty Panie miłością jesteś
Ty Panie kochasz nas
I proszę Ciebie by tak było
Wciąż przez wiele lat

129. Wszystkie moje troski i kłopoty
W Twoje ręce składam, Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli imię Twe.

2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
było to pragnieniem w sercu mym.
Gdy pozwolisz, to będziemy głosić Ewangelię,
aby imię Twe znał cały świat.

3. Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary,
Pobłogosław wino to i krew.
Wszystko co czynimy, wszystko co śpiewamy,
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.
4. Karmisz mnie codziennie Swoi ciałem
Poisz mnie przedziwnie swoja krwią
Uczysz mnie codziennie mądrości, Swoim słowem
Żebym wreszcie poznał miłość Twą.

130. Pastorałka od serca do ucha
Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha                      a G C G
Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha
Już Pan Jezus w żłobie leży                                            F G
Na wyścigi każdy bieży                                                    C a   
Zobaczyć Malucha, Malucha                                            d E    CGC
Już Pan Jezus w żłobie leży                                            F G
Na wyścigi każdy bieży                                                    C a
Zobaczyć Malucha, Malucha                                            d E    a E a
 
Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością
A Maryję matkę Jego, z godnością, godnością
Niech mu wszystkie dzwony grają
Aniołowie zaśpiewają
Wesołą nowinę, nowinę
Niech mu wszystkie dzwony grają
Aniołowie zaśpiewają, Wesołą nowinę, nowinę
 
Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi
A Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy
Okruszyno moja miła
W bólu Ciebie porodziłam
Witaj mi, witaj mi, witaj mi
Okruszyno moja miła
W bólu Ciebie porodziłam
Witaj mi, witaj mi, witaj mi
 
My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie
I uczcijmy jak najlepiej to Dziecię, to Dziecię
Świeci gwiazda migotliwie
Narodził się Bóg prawdziwie
Na świecie, na świecie, na świecie
Świeci gwiazda migotliwie
Narodził się Bóg prawdziwie



Na świecie, na świecie, na świecie

 131. Gloria
W oddali zasypia miasto
zwyczajny się kończy dzień
lecz ty nie potrafisz zasnąć
i nagle pojawia się

Nad głową tyle gwiazd
widzisz anioła twarz
i słyszysz muzykę nieba
to znak obietnica spełnia się

 To noc wielkich cudów pełna
 z tak bliska oglądasz je
 i myślisz dlaczego szczęście 
 spotyka dziś właśnie mnie

 Nad głową tyle gwiazd
 widzę anioła twarz
 i słyszę muzykę nieba
 to znak obietnica spełnia się

Gloria
w tę niezwykłą noc jest jaśniej niż za dnia
całe niebo płonie
Gloria
niech melodia nieba w każdym sercu gra
i rozpala ogień

o, Gloria


