1. A ja czekam na Ciebie mój Jezu
A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Tak jak inni na Ciebie czekali
A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Patrz w ciemnościach światełko się pali
Jezu przyjdź wołam Cię Jezu przyjdź /4x

2. Aby wielbić Jezusa
Aby wielbić Jezusa /x2
Koniecznie potrzeba Ducha Świętego,
Ducha Świętego koniecznie potrzeba
Wciąż na przód i na przód
Wciąż na przód i na przód z Jezusem iść,
z Jezusem iść, z Jezusem iść.
Wielbiąc Go /x4
Alleluja

CFG
FGC
CFG
F G C C7
FC dGC

DGA

3. Barka
Pan kiedyś stanął nad brzegiem
Szukał ludzi gotowych pójść za nim
By łowić serca Słów Bożych prawdą.

C G C C7
FG
C G C C7

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś
Twoje usta dziś wyrzekły me imię
Swoja barkę pozostawiam na brzegu
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

FC
d G C C7
FC
dGC

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowa
Do pracy z Tobą i czyste serce.
Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.

Tonacja II

D A D D7
GA
D A D D7
GD
e A D D7
GD
eAD

4. Bądź pozdrowiony, gościu nasz
Bądź pozdrowiony, gościu nasz,
w radosne progi nasze wejdź.
My zapalimy zamiast lamp,
szczęśliwe ognie naszych serc.

DAh
G e A A7
DAh
G A D ( A)

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

CF
GC
F G C C7
F G C C7

6. Biją dzwony bim bam bom
Nadszedł spotkania czas
Jezus zaprasza nas
Spożyć wieczerze On chce
wszyscy radujmy się.

E H7 E
A E H7
E H7 E
A H7 E

Biją dzwony
bim bam bom
Zaklaszcz w dłonie
najwyższy On !

AE
H7 E
AE
H7 E

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

dB
gAd
dB
gA
hG
e Fis h h
G
e Fis
gA

8. Boże, Twa łaska
Boże, Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż
Działasz w mocy pośród nas
Przenikasz serca, gładzisz grzech

DAG
DAG
eGA
eGA

My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej,
Wciąż więcej Ciebie.

9. Bóg kocha mnie
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem,
Raduje się każdym moim gestem.
Alleluja! Boża radość mnie rozpiera!

DGA
DGA

DhGA

10. Bóg tak umiłował świat
DGAD
Bóg tak umiłował świat
Że Syna swego jednorodzonego dał
Aby każdy, kto w Niego wierzy
Nie zginął, ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

lub

E A H7 E

11. Był pastuszek bosy, na fujarce grał
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.

Cd
GC
ad
GC
GC

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

ad
GC
ad
GCGC

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,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.

12. Ci co zaufali Panu
Ci co zaufali Panu,
CG
odzyskują siły,
FGCE
otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia.

DA
GAD

E H7
A H7 E

13. Ciemne niebo świat otula
Ciemne niebo świat otula,
Nad Betlejem gwiazdka wschodzi,
Niosą dary Trzej Królowie,
Jezus Chrystus się nam rodzi.
Stajnia nisko się pochyla,
Jakby chciała zgiąć kolana,
Oddać pokłon maleńkiemu,
Uznać Boga w Nim i Pana

E Cis A H

Ref: Gloria, gloria in exelsis deo
Zaśpiewali aniołowie,
Pokój ludziom dobrej woli,
Przyniósł Chrystus w swej osobie.
Płacze w żłóbku dzieciąteczko,
Matka siankiem je otula,
Nie płacz Jezu malusieńki
Lulaj mały lulaj, lulaj
Ref: Gloria…
Serce swoje niosę w darze,
Za twą miłość,
Mały Panie,
Żeś narodził się w Betlejem, W starej szopie i na sianie.

14. Com przyrzekł Bogu
Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.
W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod postacią chleba
Swym Ciałem Karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.
15. Czcijmy Jezusa czcijmy Go
Czcijmy Jezusa czcijmy Go /4x
Powstał z martwych
Powstał z martwych
i On żyje na wieki już
Powstał z martwych
Powstał z martwych
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstanie ten dzień /4x

D G A D GAD
A
h
Ah
A
h
A
GAD

16. Do Maryi tup, tup, tup
Do Maryi tup, tup, tup – oj tak, tak
By Maryi paść do stóp – oj tak, tak
Bo Maryja Matką Boga jest
Niech chwała Jej będzie i cześć

D A h G x/3
GAD

Bo Pan Jezus w piłkę grał – oj tak, tak
I też swoich kumpli miał – oj tak, tak
Bo Pan Jezus też wesoło się śmiał , On także Dzieckiem był

17. Dotknął mnie dziś Pan

CFC FCGCG

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

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

19. Duch Święty niech jednoczy nas
Duch Święty niech jednoczy nas
Bo każdy człowiek to siostra i brat
Otwórzmy serca na tchnienie Ducha
By każdy wiarą mógł Boga posłuchać
Otwórzmy serca na Boże dary
By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały
Otwórzmy serca na Boże Światło
By to co dobre w nas nigdy nie zgasło

E H7 cis A
E H7 A E

20. Dzień ten cudowny dzień
D G A /x2
Dzień ten cudowny dzień
Bóg miłości daje znak, Zbawiciel rodzi się. D A G / DA
Pieśń ta anielska pieśń niech rozbrzmiewa
Święty jest nasz Pan Emmanuel.
E A H /x2
E H A /EH
Niech śpiewa cały świat /x2
Godzien wszelkiej czci, Chrystus Pan, Chrystus Pan.
Król obiecany Król
Przyszedł do nas cieszmy się i cześć oddajmy Mu.
Niech śpiewa cały świat /x2
Godzien wszelkiej czci, Chrystus Pan, Chrystus Pan.
Jak wielki jest nasz Bóg /x2
Chwałę oddajmy Mu /x4
Niech śpiewa cały świat /x2
Godzien wszelkiej czci, Chrystus Pan, Chrystus Pan.
Niech śpiewa cały świat, Król nieba pośród nas,
Godzien wszelkiej czci, Chrystus Pan, Chrystus pan
Jak wielki jest nasz Bóg /x2
Chwałę oddajmy Mu /x2

21. Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi
Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni
Hojny jesteś tak
Stworzyłeś dla nas ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam
Podziękować Tobie Boże chcę
Za to wszystko co mam

GDeCD
GDeCD
he
CD
he
CD
DG

22. Dziś składamy, na Twym stole
Dziś składamy, na Twym stole to co mamy e D e D e D
Choć ubogie tak jest, choć ubogie tak jest C D C D e
Naszą radość, naszą miłość, nasze życie
Które dałeś nam, które dałeś nam

23. Gdy Dawid kiedyś królem był
Gdy Dawid kiedyś królem był
Radował się przed Panam ze wszystkich sił
Choć córka Saula wzgardziła nim
On wcale się nie przejął tym

DGAD

Skacz w górę, Pana chwal
Wywyższaj imię Jezus, uwielbiaj Go
Skacz w górę, Pana chwal
On skałą twego życia jest

24. Gdy po wielkim połowie

E cis fis H7

Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami siadł,
Pytał Piotra Szymona, tak jak dziś pyta mnie /x2
Bracie, siostro, czy miłujesz mnie
– Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię
Bracie, siostro, czy modlisz się
– Tak, Panie, Ty wiesz, że modlę się
Bracie siostro, czy niesiesz mój Krzyż
– Tak, Panie, Ty wiesz, że niosę Go

d FC FA ref. FC FC FA A7d
25. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
w Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
w Betlejem, w Betlejem
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy oblegli , oblegli
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi
Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina
Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

26. Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach
Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach /x2
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Hosanna niechaj ciągle trwa

FCdBC
BCF
BCF
B C7 A C d
BCF

Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
E H cis A
Wywyższony bądź Boże nasz,
H
Królowi królów chwała, cześć.
AHE
AHE
Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest
A H E cis
Sławić chcemy Cię wciąż
fis H E
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Jezus Królem królów jest
27. Jak paciorki różańca
Jak paciorki różańca przesuwają się chwile D h G A D /A
DGDAD
nasze smutki , radości i blaski
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno
Maryjo Pełna łaski

28. Jesteś Królem
Jesteś Królem /2x
DAhG A
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go...
29. Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie x 2
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno twoje Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno
DAhGA /AD
G D A /x2

30. Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
Do swojego serca mocno przytul mnie

DAhG
DAGA
(koniec)
DAhAD

31. Jezus to Król, dziś Go wywyższamy
Jezus to Król, dziś Go wywyższamy,
Jezus to Król, uwielbiajmy Go...

heAh
heAh

Nasze życie, nasze pieśni oddajemy Jezusowi. A D e Fis
hehAh
Laj, laj, laj...

32. Józefie stajenki nie szukaj
Józefie stajenki nie szukaj,
i do gospody nie pukaj,
z Maryją do nas przyjdź,
przynieście ze sobą dziecinę!
jest miejsce w naszej rodzinie,
Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi!

D
EA
D D7
G
D
E A D D7

33. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:
DeDG
Amen – jak Maryja,
DheA
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…
Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów…

34. Kiedyś wino i chleb
Kiedyś wino i chleb
Teraz ciało i krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się

DGA
DGA
hGA
GgD

Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę że
W ciszy i przy blasku świec
cud największy dzieje się

hGA
hGA
hGA
G
g

Kiedyś wino i chleb ….
Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę że
W ciszy i przy blasku świec
cud największy dzieje się

35. Krzyż Twój to moja Arka
Krzyż Twój to moja Arka,
Ratuje i ocala życie me,
Przemienia wody śmierci w życie
Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć.

D fis h
eGA
D fis h
GAD

36. Ktoś cię dzisiaj woła
Ktoś cię dzisiaj woła,
Ktoś cię dzisiaj szuka,
Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń.
Wyjdź Mu na spotkanie
Z miłym powitaniem,
Nie lekceważ znajomości tej.

FdFC

Woła cię, woła cię,
Szuka cię, szuka cię,
Czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw
Woła cię, woła cię,
Szuka cię, szuka cię,
Aby tobie podać swoją dłoń.
Chrystus ciebie woła,
Chrystus ciebie szuka,
Chrystus pierwszy poda ci swą dłoń,
Więc dłużej nie zwlekaj,
Na nic już nie czekaj,
Tylko Chrystus może pomóc ci

GeGD

37. Maleńka miłość
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
dziś zabrzmiał dzwon już człowiek obudzony
bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło
Ghe
a razem z nim maleńka przyszła miłość.
CDG
Maleńka miłość w żłobie śpi
Ghe
maleńka miłość przy matce świętej
CDG
dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej miłości maleńkiej.
G C D G /x2
Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zrodzło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Maleńka Miłość w żłobie śpi…
lub inny refren:
Maleńka miłość zbawi świat,
maleńką miłość chrońmy z lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
od tej miłości maleńkiej!

38. Mama czuwa Mama wie
Mama czuwa Mama wie
Czego każde dziecko chce
Mama kocha Mama wie najlepiej
Czego mi brakuje
Czego potrzebuje
Mama kocha Mama wie najlepiej.

CG
GC
CFG
C
G
CFG

Nie potrzebne Mamie
Brylanty złoto i korona
Ona piękna jest bez tego
I Błogosławiona.

FGC
FGC
FGCF
FG

Można Ciebie namalować, Można o Tobie śpiewać
Bo Ty jesteś najpiękniejsza, Bo Ty jesteś Królową Nieba.
CdFGC
CdFGC

39. Marana tha
Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!

ADAD
AE
ADAD
AEAa

Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.

adad
ad aEA

W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.
W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

40. Maryjo Tyś jest Adwentu bramą
Maryjo, Tyś jest Adwentu bramą,
Tyś jest milczenia Panią,
Tyś jasna jak jutrzenka,
W Twym sercu Słowo mieszka.

A E fis
hE
fis D
hE

Szczęśliwa, bo uwierzyłaś.2x

D E fis E D E DEA

Maryjo, Ty jesteś drogą Pana,
Ty modlitw uczysz sama,
Dziewczyno, która czeka
Na przyjście Boga - Człowieka
Szczęśliwa, bo uwierzyłaś./2x
Maryjo, Tyś Matką jest Mesjasza,
Mieszkaniem Jego dla nas,
Tyś arką jest Przymierza,
Ty Boga nam powierzasz ………..Szczęśliwa, bo
uwierzyłaś./2x

41. Miłość, którą jest Bóg w nas
Miłość, którą jest Bóg w nas
Ukaże nam drogę
Którą mamy kroczyć
Którą mamy kroczyć

Cea
FCG

42. Na jeziorze wielka burza
Na jeziorze wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest /x2
On za rękę trzyma mnie, Łódka nie kołysze się
Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest
D G D A D /x2
DGAD
DGDAD

43. Nasz Bóg ( wodę zamieniłeś w wino )
Wodę zamieniłeś w wino.
Ślepi przy Tobie znów widzą,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.

cis A
EH
fis H

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, Nasz Bóg. (Nasz Bóg)

cis A
EH

Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? /x2
Któż jest przeciwko nam?
cis A E H

44. Nasz Bóg jest z nami
Nasz Bóg jest z nami, opuścił tron
Ubogim dany, w ich sercach ma dom
Tu być chciał, sam się dał,
Bo miłość chce zawsze być blisko
Chleba smak, święty znak
Oto On: Emanuel

E cis A H
E cis A H
cis H
EA
cis H
A H7 E

45. Nie chcę służyć w piechocie
Nie chcę służyć w piechocie
Jeździć w kawalerii, strzelać z artylerii.
Nie chcę latać samolotem,
jestem w Pana armii, Jestem w Pana armii /x2

D
AD
DAGD
DGD DAD

46. Nie zabraknie mi nigdy chleba
Nie zabraknie mi nigdy chleba
Nie zbraknie mi nigdy wody
Bo Ty Jezu jesteś Chlebem z nieba
Jezu jesteś źródłem mym

CG
FC
Fa
FGC

47. Niebo jest w sercu mym
O-o-o niebo jest w sercu mym…

DhGA

Królestwo Boga tutaj jest – niebo jest w sercu mym
Majestat Jego pośród nas – niebo jest w sercu mym
On radość swą przynosi nam – niebo jest w sercu mym
Ogarnia nas świętości blask – niebo jest w sercu mym
O-o-o niebo jest w sercu mym…
Pan za mnie zmarł bym życie miał – niebo jest w sercu mym
To życie, które wiecznie trwa – niebo jest w sercu mym
W Chrystusie cała ufność ma – niebo jest w sercu mym
Dziedzictwem moim Chrystus Pan – niebo jest w sercu mym
O-o-o niebo jest w sercu mym…
Świątynią Bóg uczynił nas – niebo jest w sercu mym
Węgielny kamień Chrystus Pan – niebo jest w sercu mym
Gdy wróci z sobą weźmie nas – niebo jest w sercu mym
Oblubienica woła przyjdź – niebo jest w sercu mym
O-o-o niebo jest w sercu mym…

48. O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie,
Żeś z tronu chwały zszedł
W mej duszy ciernie

dg
CA

Jezus jest we mnie,
Jezus we mnie żyje.
On mój, ja Jego wyłącznie jedynie.
Serce Jezusa
W moim sercu bije,
Krew przenajświętsza
W moich żyłach płynie.

dg
CF
dgCA

49. O Królowo, Matko ma
Bywają chwile, gdy jest mi źle,
nie mam do kogo użalić się.
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie,
bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.
O Królowo, o Królowo, Matko ma,
bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. (2x)
Wszystko w mym życiu jest takie proste,
bo Ty mi Matko pomagasz w nim.
Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko
i jakże smutno samemu żyć.
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

Ca
dG

50. O wiekuisty Boże
O wiekuisty Boże
W piersi mej zamknięty
Z Tobą mam niebo całe
I z aniołami śpiewam Ci
Święty, święty, święty
Tobie Hosanna

D /eADh/
a A D D7
eAGD

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

DAh
fis G e C A
DAh
fis G A D

52. Oświeć drogę mą
Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać
ciągle czekam na cud,
abyś nowe pragnienie w moje serce wlał

D
h
G
DA

53. Oto idzie mój Bóg
Oto idzie mój Bóg
Oto idzie mój Król
Oto zbawiciel mój
A imię Jego – Jezus

D
h
G
DA

Tęsknie za Tobą Panie
Wiem ze przyjdziesz niebawem
Z głębi serca dziś wołam
Marana tha

GA
GA
GA
h /D

54. Oto jest dzień
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się
I radujmy się nim i radujmy się nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan

D
A
A
D
GD
GD
D
DAD

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

CGC
G7 C D G
CFGC
aGC

56. Pan jest pasterzem moim
Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie,
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie. /x2

57. Panie Boże do Ciebie śpiewam

h Fis h
G A D Fis
G A D Fis h
Fis h A h

CeaFG

Panie Boże do Ciebie śpiewam
i klaszcze w moje tłuste łapki
Panie Bożę wysłuchaj głosu mego
i zobacz jaki jestem śliczny
Chcę Ci dziękować Boże drogi za obie moje krzywe nogi
Za piegi, za buźkę pyzatą i za to, że jesteś moim tatą.

58. Pewnej nocy łzy z oczu mych
Pewnej nocy łzy z oczu mych
Otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi: Nie martw się
Jam przy boku jest twym.
Potem spojrzał na grzeszny świat
Pogrążony w ciemności,
I zwracając się do mnie,
Pełen smutku tak rzekł:
Powiedz ludziom, że kocham ich
Że się o nich wciąż troszczę
Jeśli zeszli już z Moich dróg
Powiedz, że szukam ich
Gdy na wzgórzu Golgoty
Życie za nich oddałem
To umarłem za wszystkich
Aby każdy mógł żyć
Nie zapomnę tej chwili
Gdy mnie spotkał mój Jezus
Wtedy byłem jak ślepy
On przywrócił mi wzrok

De
AD
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59. Popatrz tak niewiele mam
Popatrz tak niewiele mam, puste ręce
Popatrz tak niewiele mam, małe serce
Wszystkie chwile, wszystkie dni
Tobie Panie daję dziś i moje serce.

D h A A7
D h A A7
Dh
e A D ( A)

60. Prawda jedyna

D A fis cis

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu
że swego syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.
Ref.: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.
Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony ten kto wierzy choć nie widział
Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

C F G C a F G C (G)
61. Przepraszam Cię Boże
Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku
Przepraszam dziś wszystkich was
Żałuję za grzechy, to moja wina jest.

62. Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Gdy o Jego ramie oprę się
W Nim nadzieje mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się
Królów Król, z nami Bóg x2
Jezus, Jezus x2

DAhG

63. Przyjacielu chcę zostać z tobą
Przyjacielu chcę zostać z tobą
Przy tobie chcę być
I nie trzeba byś mówił coś
Wystarczy byś był /x2

GDCD

Bo nie ma większej miłości niż ta
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć…
Chcę być z tobą, gdy jest
mi dobrze i kiedy mi źle
Przyjacielu otwieram przed
Tobą serce me /x2

64. Przyjdę do was w moim Duchu
Przyjdę do Was w moim Duchu
i rozraduję Wasze serca

DAhG
D h e A AD

65. Przyjdź do nas cicho
Przyjdź do nas cicho
Jak Baranek
Pokorny, łagodny
Biały Panie
I zmiłuj się, i zmiłuj się
I pokój nam daj

DG
DA
DG
DA
D D7 G g
DAD

66. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia
Przyjdźcie do stołu miłosierdzia
Gdzie ciało i krew Pana jest
Wszyscy spragnieni przybądźcie
Nakarmić dusze swe.

E H7 cis
A H7 E

Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza
Wyciąga przebitą dłoń
Syćmy się ciałem Chrystusa
Bo przez nie nam życie dał on.

gis cis
A H7
E H7 cis
A H7 E

67. Puk, Puk! Cichutko
Puk, Puk! Cichutko, to serce daje znak.
Kto mi odpowie – dla kogo bije tak

D A G A D /x2

GADh
Dla Ciebie bije me serduszko Boże,
Choć jest maleńkie lecz potrafi kochać już.
Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze,
Puka: puk, puk.

68. Radujcie się zawsze w Panu
Radujcie się zawsze w Panu
Jeszcze raz powtarzam radujcie się,
Pan jest blisko, Pan jest blisko, radujcie się.

CG
FC
FC Ga GC GC

69. Rysuję krzyż z kropelką krwi
Rysuję krzyż z kropelką krwi,
i jedną dużą łzą
Za krzyżem drzwi – do nieba drzwi,
dla mnie otwarte są.

he
Fis h
he
Fis h H7

Za ten krzyż i Twoje łzy,
za serdeczne krople krwi – Jezu dziękuję Ci
Za otwarte nieba drzwi,
dróżkę, którą szedłeś Ty – Jezu dziękuję Ci

e
h Fis h H7
e
h Fis h

70. Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.
Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać.

CGaFDG
GFGC
FGa
FGC
FGC

71. Szumią w lesie drzewa
Szumią w lesie drzewa,
Ptak nad głową śpiewa.
Kwiat rośnie wysoko,
Słońcu puszcza oko.

D GA / x4
ref. D G A D ( GA )

A ja, od samego rana
śpiewam dla mojego Pana
72. Świeć, gwiazdeczko, mała świec
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2
Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2

FGCa
aG
CFGFGC

73. Święty Janie Pawle II ( drugi ), Patronie – mojej Parafii
Święty Janie Pawle II ( drugi ),
Patronie – mojej Parafii ooo
Święty Janie Pawle II ( drugi ),
za nami wstawiaj się.

A E H7 E

Maryi rzekłeś-„Cały Twój”
Tak zaczyna się Twój Pontyfikat.
A dziś z radości śpiewać chcę,
Bo w niebie mam Orędownika ooo

E H7 E
A H7 E

Wkroczyłeś na pielgrzymi szlak
Jak Pasterz lud swój prowadziłeś.
Wyszedłeś Słowo Boże siać,
Wołałeś: SIŁA jest w RODZINIE !!! ooo
Gdy księgę życia zamknął Bóg
„Subito Santo” wołał świat.
Ja w oczach postać białą mam,
Patrona mej parafii znam ooo

74. Święty, święty…..święty Pan
Święty, święty, święty, święty, święty Pan,
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król,
Święty, święty, święty, święty, święty Pan,
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.

CeFG

Otwieram serce me,
Podnoszę ręce swe,
Królu wejdź i rozgość się.

75. Ta krew z grzechu obmywa nas
Ta krew z grzechu obmywa nas
Ta krew czyni nas bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa nas
To jest Baranka święta krew

De
A D fis
he
AD

76. Tak jest mało czasu….( Zabierzesz mnie)
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Niespokojnie 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.
Zbierzesz 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.
Zbierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł.

Mijają godziny, mija czas
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd
Nie wiem czy Cię poznam
Ale wiem, że na pewno Ty
Rozpoznasz mnie.
Zbierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł.

77. Taki duży taki mały może Świętym być
Taki duży taki mały może Świętym być
Taki gruby taki chudy może Świętym być
Taki ja i taki ty może Świętym być
Taki ja i taki ty może Świętym być

CdG

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda
Kocha Bliźniego jak siebie samego /x2

aGa
FE

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

78. Tobie chór aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi x 2

Dh
GA

Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć

GhGeA
E cis
A H7
A cis A fis H7

79. Twoja miłość jest jak wielkie morze
Twoja miłość jest jak wielkie morze,
Przyjdź utul mnie, Panie mój

D A h fis
GeA

80. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

DGD
DAD

Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
Ref. Łandarej-łandaoooo, łandarej-łandao

81. W grudniowe noce, w zimowe noce
W grudniowe noce, w zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.
Idzie przez pola pokryte szronem.
Wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.

DeDA
D fis e A
G A fis h
eEA

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da

De
AD

Tyle tych domów i okien tyle,
może Go schronią choćby przez chwilę,
może przygarną do serca ludzie,
może nakarmią nim dalej pójdzie.
Hej Kolęda …
Świeczki się jarzą w świerkach zielonych
i złote gwiazdy wieńczą korony,
bo zewsząd dzwoni kolęda święta,
lecz o Nim, o Nim, nikt nie pamięta.
Hej kolęda …

82. W moim sercu mieszka Bóg
W moim sercu mieszka Bóg
D fis
a Jego flagą radość jest /x2
G A /x2
A jego flagą radość jest
G A A7
Podniosę flagę wysoko, wysoko /x2
D fis G A
Niech pozna, pozna cały świat /x2
GAGA
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą /x2 D fis G A
GAGA
Niech pozna, pozna cały świat /x2

83. Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne!
CFCG
Oooo, Panie!
Kochasz mnie, po prostu jestem Twoim skarbem.
Oooo, Panie!
(Rap)
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne,
kochasz mnie, po prostu
jestem Twoim skarbem.
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne,
kochasz mnie, po prostu
jestem Twoim skarbem.

/x2
/x2
/x2
/x2

84. Wody Jordanu weselcie się
Wody Jordanu weselcie się
Nasz Zbawiciel przychodzi
Woda życia, Zdrój na pustyni

DGD
G A A7
eAeDeA

85. Wystarczy abyś był
Wystarczy abyś był
Nie musisz mówić nic
Panie mój, Panie mój
Gdy jesteś mówisz mi
Że kochasz nie od dziś
Panie mój, Panie mój

F
d
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86. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
F G C a /x3
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
aG
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2 C F G
FGC
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
do Jezusa prowadź mnie x2
Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2
Świeć, gwiazdeczko, mała świec …
Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia x2
Świeć, gwiazdeczko, mała świec …
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Świeć, gwiazdeczko, mała świec …

87. Zbawienie przyszło przez krzyż
Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat
Kolejny już wiek.
Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.

a
da
dGC
H7 E E7
Ea
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88. Ziemia
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
Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust
Żaden mur i żadna ściana największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.
Większy, większy jest we mnie Ten
Który mnie umacnia
Żaden goliat nie może
Z Nim równać się x2

89. Złożyłem w Panu całą nadzieję
Złożyłem w Panu całą nadzieję /2x
On schylił się nade mną
I wysłuchał wołania mego.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
Wydobył mnie z kałuży błota,
Stopy me postawił na skale
I umocnił moje kroki.

E
fis
H7 cis H7
cis gis
cis gis
AE
A H7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A ja czekam na Ciebie mój Jezu
Aby wielbić Jezusa
Barka
Bądź pozdrowiony, gościu nasz
Bądź z nami w kontakcie Panie Boże
Biją dzwony bim bam bom
Blisko, blisko, blisko
Boże, Twa łaska
Bóg kocha mnie
Bóg tak umiłował świat
Był pastuszek bosy, na fujarce grał
Ci co zaufali Panu
Ciemne niebo świat otula
Com przyrzekł Bogu
Czcijmy Jezusa czcijmy Go
Do Maryi tup, tup, tup
Dotknął mnie dziś Pan
Dotknij Panie moich oczu
Duch święty niech jednoczy nas
Dzień ten cudowny dzień
Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi
Dziś składamy, na Twym stole
Gdy Dawid kiedyś królem był
Gdy po wielkim połowie
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku
Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach
Jak paciorki różańca
Jesteś Królem
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię
Jezus to Król

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Józefie stajenki nie szukaj
Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi
Kiedyś wino i chleb
Krzyż Twój to moja Arka
Ktoś cię dzisiaj woła
Maleńka miłość
Mama czuwa Mama wie
Marana tha
Maryjo Tyś jest Adwentu bramą
Miłość, którą jest Bóg w nas
Na jeziorze wielka burza
Nasz Bóg ( wodę zamieniłeś w wino )
Nasz Bóg jest z nami
Nie chcę służyć w piechocie
Nie zabraknie mi nigdy chleba
Niebo jest w sercu mym
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte
O Królowo, Matko ma
O wiekuisty Boże
Ofiaruję Tobie Panie mój
Oświeć drogę mą
Oto idzie mój Bóg
Oto jest dzień
Oto Pan Bóg przyjdzie
Pan jest pasterzem moim
Panie Boże do Ciebie śpiewam
Pewnej nocy łzy z oczu mych
Popatrz tak niewiele mam
Prawda jedyna
Przepraszam Cię Boże
Przyjaciela mam, co pociesza mnie

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Przyjacielu chcę zostać z tobą
Przyjdę do was w moim duchu
Przyjdź do nas cicho jak Baranek
Przyjdźcie do stołu miłosierdzia
Puk, Puk! Cichutko
Radujcie się zawsze w Panu
Rysuję krzyż z kropelką krwi
Schowaj mnie pod skrzydła Swe
Szumią w lesie drzewa
Świeć, gwiazdeczko, mała świec
Święty Janie Pawle II(drugi),Patronie mojej Parafii
Święty, święty…..święty Pan
Ta krew z grzechu obmywa nas
Tak jest mało czasu….( Zabierzesz mnie)
Taki duży taki mały może Świętym być
Tobie chór aniołów
Twoja miłość jest jak wielkie morze
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
W grudniowe noce, w zimowe noce
W moim sercu mieszka Bóg
Wiem, że moje imię jest dla Ciebie ważne
Wody Jordanu weselcie się
Wystarczy abyś był
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zbawienie przyszło przez krzyż
Ziemia
Złożyłem w Panu całą nadzieję

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

