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1. GODZINKI
Na jutrznię
1. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą,
zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
2. Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.
Hymn
1. Zawitaj Pani świata, niebieska Królowo,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze, i wody stworzył przezroczyste,
5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
P.:
W.:
P.:
W.:

Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana
naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie
opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza,
łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego
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miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy,
którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym
sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę
w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty,
Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który
z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej
jedyny Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
P.: Pani wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Na prymę
Hymn
1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
2. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
P.:
W.:
P.:
W.:
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Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Na tercję
Hymn
1. Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
2. Tyś krzak Mojżesza, boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.
3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
4. Przystało, aby Cię Syn, tak zacny od winy,
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
5. Który Ciebie za Matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:

Ja mieszkam na wysokościach,
I tron Mój w słupie obłoku.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
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Na sekstę
Hymn
1. Witaj, świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego!
2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.
4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:

Jak lilia między cierniem,
Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Na nonę
Hymn

1. Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
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P.:
W.:
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:

Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,
A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Na nieszpory
1.
2.
3.
4.

Hymn
Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

P.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
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Na kompletę
1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
2. Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu... (jak na Jutrznię, s. 5)
Hymn
1. Witaj, Matko szlachetna, w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:
W.:
P.:

Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu,
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Ofiarowanie Godzinek

1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie,
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
12

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej
winy skaza nie powstała.
P.: W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował,
Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla
przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez
tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje, na
wieki wieków.
W.: Amen.
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2. PIEŚNI DO MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
Bywają chwile
1. Bywają chwile, gdy jestem sam,
Nie mam do kogo użalić się.
Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie,
Bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie.

Ca
dFG
Ca
dF

Ref. O Królowo, o Królowo, Matko ma,
Bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów.

Ca
d F G /C/

2. 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.
3. 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.

Gdy klęczę przed Tobą
1. Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
I we mnie miłość wznieć.
Ref. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu.
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G h C D7
G h C D7
G a D7 G
C D7 G
G h C D7 G h C D7
G a D7 G C D 7 G

2. Wszystko Tobie daję,
Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
Wznieś je przed Pana tron.
3. Gdy klęczę przed Tobą,
Widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każe słowo,
Niech spocznie w dłoniach Twych.

Jak paciorki różańca
Ref. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo, pełna łaski.

CeC
dGC
C C7 F f
CGC

1. My także mamy swoje zwiastowanie,
My też czekamy Twego nawiedzenia.
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych - módl się za nami.

CG
CG
CFC
CGC

2. Ty też cierpiałaś i doznałaś trwogi,
Jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami,
W tajemnicach bolesnych - módl się za nami.
3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie,
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam, w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,
W tajemnicach chwalebnych – módl się za nami.
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Mario, proszę spraw
Mario, proszę spraw,
Aby życie mi nie było obojętne,
Abym zawsze kochał to co piękne,
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.

DAh
GA
DAh
GgA

Miriam
Ref. 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.

DG
DG
eA
eD

1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba.
Moim niebem jest Twój Syn.
Weź mnie, weź mnie do swego łona.
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

DG

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć.

DG

eA
D A7 D

AG
D A7 D

Pozdrawiam Ciebie Matko
1. Pozdrawiam Ciebie Matko,
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie Pani,
Nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię Królowo,
W Swe dłonie weź nasz los.
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De
AD
he
AD
D7 e
AD

I wspieraj byśmy zawsze,
Nieśli miłości ton.
Ref. Ave Maryja, woła cały świat.
Ave Maryja, Matko Boga i nas.

he
AD
D7 G A D
heAD

2. Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie,
Pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Pragnieniem naszym bądź.

Zawitaj Królowo Różańca świętego
1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi
Najświętsza Królowo Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo.
3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska,
Raju rozkosznego lilijo,
Matko Różańcowa, Maryjo.
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3. PIEŚNI NA NABOŻEŃSTWA
DROGI KRZYŻOWEJ
I DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Droga Krzyżowa
Ref. Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

eC
D7 e
eGD
e D7 e D7 e

1. Jezus skazany na śmierć.
Matko Osądzonego,
Przyjdź i drogę wskaż.
Matko Biczowanego,
Do Syna Swego nas prowadź.
Bogu Towarzysząca,
Pokój światu daj.

Ge
e H7 e
Ge
a H7
eC
ae

2. Jezus bierze krzyż.
Matko, krzyż podnosząca,
Dla zbawienia naszego,
Pośredniczko najlepsza ...
3. Jezus pierwszy raz upada.
Matko upadających,
Matko prześladowanych,
Wszystkich grzesznych ucieczko ...
4. Jezus spotyka Matkę swoją.
Matko wszystkich cierpiących,
Która nas zawsze pocieszasz,
Nadziejo nasza w Panu ...
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5. Szymon pomaga nieść Krzyż.
Matko, Krzyż nam dająca,
Która słabym pomagasz,
Ty nas zawsze rozumiesz ...
6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Matko wszystkich wierzących,
Daj odwagę i siłę,
Naucz nas miłosierdzia ...
7. Jezus drugi raz upada.
Matko ludzi upadłych,
Ucz nas zawsze powstawać,
Drogo nasza do Pana ...
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Matko wszystkich płaczących,
Drogowskazie najlepszy,
Ratuj naszą Ojczyznę ...
9. Jezus upada po raz trzeci.
Dziewico z nami idąca,
Ratuj nas w naszych upadkach,
Nigdy nas nie opuszczaj ...
10. Jezus z szat obnażony.
Matko, promieniu czystości,
Matko prosząca za nami,
Matko przebaczająca ...
11. Jezus do Krzyża przybity.
Matko o sercu zranionym,
Mieczem boleści przeszyta,
Odkupicielko nasza ...
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12. Jezus na Krzyżu umiera.
Matko pod Krzyżem stojąca,
Matko przez Syna nam dana,
Za dzieci nas przyjmująca ...
13. Jezus z Krzyża zdjęty.
Matko nad Synem schylona,
Matko pełna miłości,
Panno wierna do końca ...
14. Jezus złożony w grobie.
Matko nad grobem Syna,
Zmartwychwstania nadziejo,
Módl się zawsze za nami ...
15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Matko Zmartwychwstałego,
Królowo wiecznej radości,
Maryjo, Matko ludzi ...

Duchu miłości
Duchu Miłości wylewaj się na nas.
Z przebitego serca Jezusa Jezusa.

D A h fis
GDeDA

Dzięki za Twój krzyż
Dzięki za Twój krzyż
Dzięki za zwycięstwo Twe
Niech Twa krew oczyszcza mnie
Dzięki za miłosierdzie Twe.
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CGa
F C G G7
CGa
FCGC

Golgota
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
W tej ciszy przebywam wciąż sam,
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

adGCE
aC
FGC
da
E

Ref. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. a d
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. G C E
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. a d
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. a E a
2. Golgoto...
Jak widzę Cię Zbawco mój tam,
Tak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
Uwolnić mnie z grzechów i win.
3. Golgoto...
Tak często wspominam ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Gdy przyszłam pod krzyż,
Z ciężarem mych win,
Uwolnił mnie tam Boży Syn.

Jezus daje nam zbawienie
1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.

dCad
dCad
dCad
dCad
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Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
FCgd
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy Swej. F C g A
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, F C g d
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
FCgAd
2. W Jego ranach uzdrowienie,
w Jego śmierci życia dar,
Jego Krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą mą.

Jezus jest mym Przyjacielem
1. Jezus przez życie mnie wiedzie,
Daje mi silne swe dłonie.
Kroczy przede mną na przedzie,
I drogę toruje mi wciąż.

Dhe
A7 D
he
A7 D

Ref. Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem,
Zawsze chcę przebywać z Nim.

DG
A7 D
DG
A7 D G D

2. On mnie obdarzył pokojem,
Duszę nieczułą poruszył.
Miłość i radość dał swoją,
I w serce nadzieję mi wlał.
3. Krzyża ciężkiego ramiona,
Gniotły Mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał,
Bym jeszcze zbawienie mógł mieć.
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Miłość, którą jest Bóg w nas
Miłość, którą jest Bóg w nas
Ukaże nam drogę,
Którą mamy kroczyć. 2x

CGa
FCG
CaFCG

Misericordias
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
aEaGCGaEa

Mój Mistrzu
1. On szedł w spiekocie dnia,
I w szarym pyle dróg,
A idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł,
On nie znał kto to wróg,
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

d
dg
A7 d
d
dg
A7 d

Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga,
Którą przebyć muszę tak jak Ty.
Mój Mistrzu, wokoło ludzie,
Których kochać trzeba tak jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar
Wziąć w ramiona tak jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

d
dg
g A7
Ad
d
dg
A7
d

2. On przyjął wdowi grosz,
I Magdaleny łzy.
Bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
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I późną nocą On,
Do Nikodema rzekł,
Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.
3. Idziemy w skwarze dnia
I w szarym pyle dróg.
A On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść,
Zapomnieć, kto to wróg,
Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

Nie zdejmę krzyża
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany,
Za żadne skarby świata.
Bo na nim Jezus ukochany,
Grzeszników z niebem brata.

Cea
FfC
Cea
FfCG

Ref. Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba.
Choćby mi groził kat morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.

F G C C7
F G C7
FGCa
FGC

2. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia.
Bo krzyż szatana w niwecz kruszy,
Bo krzyż to znak zbawienia.
Ref. A gdy zobaczę w poniewierce,
Jezusa krzyż i ranę.
Dla nas przebite Jego serce,
W obronie Krzyża stanę.
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Panie przebacz nam
Panie przebacz nam. Ojcze zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy.
Przywołaj kiedy błądzimy,
Ojcze zapomnij nam.

DAD
De
eAD
DAD

Panie przyjmij nas. Ojcze przygarnij nas.
I w swej ojcowskiej miłości.
Ku naszej schyl się słabości,
Ojcze, przygarnij nas.

Powierz się Matce
1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu,
Powierz się Matce.
Kiedy rozpacz rozpiera twe serce,
Ofiaruj się Jej.

eD
H7 e
eD
H7 e

Ref. Matce która pod krzyżem stała,
Matce która się z Synem żegnała,
Która uczyć cię będzie pokory,
Cierpienie znieść mi pomoże Ona,
Matka która pod krzyżem stała,
Matka która się z Synem żegnała,
Będzie uczyć ciebie pokory,
Cierpienie znieść ci pomoże.

e
a
D
G H7
e
a
D
G H7

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę,
Powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy Cię burza,
Ofiaruj się Jej.
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3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,
Powierz się Matce.
Gdy w twym sercu znów gości trwoga,
Ofiaruj się Jej.

Ty tylko mnie poprowadź
1. 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.

GC
De
C
DG
GC
De
C
D G G7

Ref. Ty tylko mnie poprowadź,
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź,
Panie mój.

CD
GDe
CD
G G7

2. 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!
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Zbawienie przyszło przez krzyż
1. Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

h
eh
GAD
E Fis

Ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień.
I chodź ze mną zbawiać świat,
W kolejny już wiek.

Fis h
e Fis
he
Fis h

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.
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4. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
I. Propozycje pieśni na rozpoczęcie nowenny

Apel Jasnogórski
D D7
G
D
e A D D7

1. Maryjo Królowo Polski (2x)
Jestem przy Tobie,
Pamiętam o Tobie,
I czuwam na każdy czas. (2x)
2. Maryjo jesteśmy młodzi (2x)
Już dzisiaj zależy
Od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat. (2x)
3. Maryjo Królowo nasza (2x)
Ciebie prosimy,
Uświęcaj rodziny
Uświęcaj każdego z nas. (2x).

Czarna Madonno
1. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce.
G G7 C E
Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. a A7 D D7
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię.
GeCa
Byś w matczyną Jej opiekę, oddał się.
D7 G C G
Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być.
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G G7 C a
D G /D7/
7

O pozwól Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.

G G7 C a
D7 G

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój, i uchronisz się od zła.
Bo dla wszystkich swoich dzieci, ona czułe serce ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe.
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek
schronić ma.
Gdzie ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da.
Więc błagamy o Madonno, skieruj wzrok na dzieci Twe.
I wysłuchaj jak śpiewamy, prosząc Cię.

Gwiazdo śliczna
1. Gwiazdo śliczna wspaniała,
Częstochowska Maryja.
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryja, Maryja!

De
AD
e A A7 A
DeAD

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
Jak Maryja woła nas:
„Pójdźcie do Mnie, Moje dzieci,
Przyszedł czas, ach przyszedł czas”.
3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
Maryję wychwalają.
Słowiczkowie wdzięcznym głosem,
Śpiewają, ach śpiewają.
4. I my też zgromadzeni,
Pokłon dajmy Maryi.
Czyste serce Bożej Matce,
Darujmy, ach darujmy.
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Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką
Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką!

DGD
heAD

1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski!
Niech z miłości Twojej słynie Naród polski!

hDA
DheAD

2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.
3. Niechaj i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera twa Przyczyna.
4. Pomocników rzesze racz powołać Pani,
Niech w służbie Kościoła będą Ci oddani.
5. Człowiek Twoim dzieckiem, a w nim Chrystus gości,
Naucz nas o Matko służyć Mu z miłości!

Sześćset lat
1. Matko, Tyś naród polski,
Przed wiekami już wybrała.
Matko, Tyś naród polski,
Całym sercem ukochała.
Wdzięczni za Twoją dobroć,
Przemierzamy wiele dróg.
Wierząc, że pełną prawdą,
Pełnym życiem jest sam Bóg.

E
E fis
B
E
E
A
H7 E
Fis H7

Ref. Sześćset lat Maryjo z nami jesteś,
Z Jasnej Góry wiernie trzymasz straż.
Sześćset lat już bronisz nas od nieszczęść,

E H7
E /H/
E H7
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By nie zginął polski naród nasz.
Chcemy prosić Cię Maryjo dzisiaj,
Gdy wokoło czyha tyle burz.
Zostań z nami Matko ukochana,
Nie lat sześćset, lecz na zawsze już.

E E7
AE
H7 E E7
AE
Fis H7 E

2. Matko, spójrz w nasze serca,
W których wielka wdzięczność bije.
Matko, spójrz w nasze serca,
W których Chrystus, Syn Twój żyje.
Przyjmij w podziękowaniu,
Młodych serc radosną pieśń.
Przyjmij o Matko Droga,
Naszą chwałę, naszą cześć.
3. Matko, Ty nas poprowadź,
Pomóż prawdy szukać dróg.
Pomóż by przez życie,
Każdy z Bogiem kroczyć mógł.
Pomóż nam dziś Maryjo,
Do serc ludzkich znaleźć klucz.
Prowadź nas i na co dzień,
Żyć w miłości Matko ucz.
II. Słowo Boże (kazanie lub nauka Nowenny).
III. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej.
Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu Polskiego! Ufni
w Twoją matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna
Twojego, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy.
odpowiedź wszystkich:
Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
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Wezwania:
1. Pani z Jasnej Góry – chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego.
2. Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu.
3. Matko Częstochowska w Twoim Obrazie pociętym mieczami.
4. Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych i udręczonych niewolą.
5. Maryjo, Pośredniczko Łask, królująca w licznych świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całej polskiej ziemi.
6. Matko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką
słabość.
IV. Wspólne dziękczynienie:
Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty
z miłością pochylasz się nad Polską Ziemią. Jesteś dla Narodu
naszego niepojętym znakiem łaski Boga. Dana jako Pomoc ku
obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród
nas. Przyjmij nasze dziękczynienia.
odpowiedź wszystkich:
Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.
Wezwania:
1.
2.
3.
4.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich
Ślubach Narodu.
5. Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz
w świątyniach i w domach naszych.
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V. Wspólne przeproszenia:
O Maryjo, przyjm nasze, z serca płynące, wspólne przeproszenia.
odpowiedź wszystkich:
Przepraszamy Cię, Jasnogórska Pani.
Wezwania:
1. Za grzechy niewiary i obojętności wobec Syna Twego
2. Za tych, którzy podejmują najstraszniejszą walkę z Bogiem
i Jego Kościołem.
3. Za tych, którzy bluźnią przeciw Tobie, odmawiając Ci czci
i miłości.
4. Za niedotrzymanie ślubów składanych Tobie przez Naród
Polski.
5. Za grzechy przeciw życiu, za pijaństwo, egoizm i rozwiązłość.
6. Za każdy nasz dzień przeżyty z dala od Twego Syna.
VI. Wspólne błagania:
Matko Boga i nasza, Opiekunko i Pośredniczko, Ty wiesz,
jak bardzo jesteśmy słabi i chwiejni w dotrzymaniu danych
obietnic Tobie. Ale widzisz także nasze żywe pragnienie wypełniania ich. Dlatego prosimy Cię, nie odmawiaj nam swej
pomocy. Pomóż nam uczynić wszystko, aby Polska została
zawsze wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i Jego Pasterzom.
odpowiedź wszystkich:
Dopomóż nam, Jasnogórska Pani.
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Wezwania:
1. Abyśmy strzegli w każdej duszy polskiej daru łaski, by
Naród żył bez grzechu ciężkiego.
2. Abyśmy strzegli nierozerwalności małżeństwa, bronili
godności kobiety i świętych naszych ognisk rodzinnych.
3. Abyśmy umocnili w rodzinach naszych królowanie Syna
Twego, Jezusa, broniąc czci Imienia Bożego, strzegli prawa
Chrystusowego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
4. Abyśmy wszczepiali w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i wychowywali młode pokolenia w wierności Chrystusowi, broniąc je przed niebezpieczeństwem bezbożnictwa
i zepsucia.
5. Abyśmy w Ojczyźnie naszej dzielili się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby wśród nas nie było
głodnych, bezdomnych i płaczących.
6. Abyśmy przezwyciężali nasze wady narodowe: lenistwo,
pijaństwo, rozwiązłość i marnotrawstwo, a zdobywali cnoty
wierności, sumienności, pracowitości, miłości i sprawiedliwości społecznej.
7. Abyśmy szli w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wypełniali nasze przyrzeczenia.
VII. Prośby indywidualne Sióstr i Braci.
(Czytanie próśb można przeplatać modlitwą lub pieśni).
Dodać prośby aktualne na każdy dzień.)
VIII. Zakończenie.
1. „Pod Twoją obronę uciekamy się ...”
2. Pieśń: „Apel Jasnogórski”.
34

5. PIEŚNI RÓŻNE
Abba Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie,
Z kajdan i samych siebie.
A Chrystus stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie.

CFGFG
CFG
EaF
CFG

Ref. Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze!

CFCGCFCG
CEaFCGC

2. Bo Kościół jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność,
I pokazuje nam Ciebie.
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy Braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi,
I teraz jest jej godzina.

Alleluja – wznieś pod niebo głos
Alleluja - wznieś pod niebo głos,
Pan dał chleba moc - Alleluja.
Jezus Pan komunią dla nas co dzień staje się,

DA
GD
GADh
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On rozrywa grzechu pęta złe.
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan,
Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.

GAD
GADh
GgA

Alleluja Amen
Ref. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja.

aGa

1. Jezus Chrystus jest Panem
On naszym Panem jest
Amen, amen, alleluja.
2. Jezus Chrystus zmartwychwstał...
3. Radujmy się Bracia...

Alleluja
Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.

aGFEa

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
Na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana duchy niebieskie,
Wielbijcie Pana Jego zastępy.

aGa
FGa
Ga
Ga

2. Słońce księżycu – wielbijcie Pana.
Gwiazdy świecące – wielbijcie Pana.
Niebiosa, niebios – wielbijcie Pana,
Wody podniebne – wielbijcie Pana.
3. Niech wszyscy wielbią imię Pana,
Bo jego słowo stwarza wciąż wszystko.
Bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała,
36

Armia Pana
Słyszę już armii Pana głos.
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.

D
eAD
D
eAeA
eADGDA

Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem.
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim.
By łowić serca słów Bożych prawdą.

D A7 D D 7
G e A7
D A7 D D7

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.

GD
e A7 D D7
GD
e A7 D

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 wyjedziemy już razem.
Łowić serca na morzach dusz ludzkich.
Twej prawdy siecią i słowem życia.
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Bądź pozdrowiony gościu nasz
Bądź pozdrowiony gościu nasz (...Pochwalony Panie)
DAhD
W radosne progi nasze wejdź.
G E A A7
My zapalimy zamiast lamp.
DAhD
Szczęśliwe wyspy naszych serc.
GAD

Będę śpiewał na cześć Pana
Będę śpiewał na cześć Pana
Który dobrem nasyca mnie
Będę śpiewał na cześć Pana
On nasyca dobrem życie me

ehe
aDGe
ehe

Będę śpiewał Tobie
Będę śpiewał Tobie mocy moja,
Ty Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

DAGh
GeD
GAD

Bo góry mogą ustąpić
Bo góry mogą ustąpić \2x
i pagórki się zachwiać.
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan. \2x
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ADE
A
hD
DEADA

Bo nikt nie ma z nas
Bo nikt nie ma z nas tego co mamy razem.
Każdy wnosi ze sobą to co ma najlepszego.
Zatem aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem.
Bracie Siostro ręka w rękę z nami idź.

DG
GA
DG
eAD

Boś Ty Matką
Ref. Boś Ty Matką w opiece nas miej.
I naszej Ojczyźnie błogosławić chciej.

ea
a e H7 e

1. O najlepsza Matko do Ciebie wołamy,
Tobie hołd i pokłon także oddać chcemy.
Idziemy do Ciebie ze swymi troskami,
O Matko Najświętsza, opiekuj się nami.

eCDG
a e H7 e
eCAG
a e H7 e

2. Tyś jest naszą Matką, my Ciebie kochamy.
Nasze serca, dusze w ofierze składamy.
A Ty nas poprowadź przez burze, zawieje,
Że nas nie opuścisz wciąż mamy nadzieję.
3. 600 lat królujesz na tej polskiej ziemi,
W radości czy smutku zawsze z dziećmi swymi.
Prowadź nas przez życie o Matuchno droga,
Byśmy nie zgubili w życiu Pana Boga.
4. Błogosław tej ziemi na której zrodzony,
Kardynał Wojtyła, Papieżem obrany.
Dodawaj mu siły, dodawaj mu ducha,
Spraw, aby świat cały nauk Jego słuchał.
5. Ratuj od nieszczęścia, pocieszaj w strapieniu,
Bo On Twoim synem, a Tyś Matką jemu.
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Miej go w swej opiece Pani Jasnogórska,
Bo za Ojcem świętym prosi cała Polska.

Boża radość jak rzeka
1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą. Alleluja!
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.

B Es
B F7
B Es
B F7 B

2. Boża miłość jak rzeka…
3. Boży pokój jak rzeka…
4. Boża radość jak rzeka,
Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą, Alleluja!.

Boże, mój Boże
Boże mój Boże szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza
a ciało moje tęskni za Tobą
Jak ziemia zeschła i łaknąca wody

CG
ae
FC
dGC

Bóg jest miłością
1. Uczyłeś Panie nas – Bóg jest miłością.
Przez niezliczoność łask – Bóg jest miłością.
Przez mękę swą i krzyż – Bóg jest miłością.
Przez odkupienia cud – Bóg jest miłością.
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cf
B Es
cf
G7 c

2. Miłość prosta jest – Bóg jest miłością.
Miłość cicha jest …
Miłość wierna jest…
Miłość cierpliwa jest…
3. Ona pomaga żyć…
Ona dodaje nam sił…
Ona jednoczy nas…
Ona zwycięża śmierć…
4. Miłość przebacza nam grzech…
Miłość uzdrawia z ran…
Ona umacnia nas…
Nadaje życiu sens…

Bóg kiedyś stał się jednym z nas
1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas,
by nas przemienić w siebie.

DeAd
fis G A

Ref. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas
na zawsze już.

GADh
e A D D7

2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas,
wszyscy zaś braćmi jesteśmy.
3. Cierpiał na krzyżu wiele ran,
by zmazać nasze grzechy.
4. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach,
by niebo nam otworzyć.
5. Ducha Świętego zesłał też,
by wszystkich nas uświęcił.
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6. Założył Święty Kościół swój,
byśmy z Nim jedno byli.
7. Maryję, Matkę ludziom dał,
by wspomożeniem była.

Bóg kocha mnie
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem.
i cieszy się każdym moim gestem.
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

D h e A7
D h e A7
D h e A7

Bóg nie umarł
Bóg nie umarł, Jezus żyje,
Bóg nie umarł, Jezus żyje,
Bóg nie umarł, Jezus żyje,
Daj mu ręce swe, daj mu serce swe,
Daj mu nogi swe, daj mu duszę swą.
On twoim Panem jest.

DAD
A
GA D

Bóg tak umiłował świat
Bóg tak umiłował świat,
Że Syna Swego Jednorodzonego dał.
Aby każdy kto w Niego wierzy,
Nie zginął ale życie wieczne miał.
O Jezus, Jezus, Jezus, 2x
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EA
H7 E
EA
H7 E

Była cicha i piękna
1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez, nowe dni zajaśniały.

G D7 G G7
C a D7
G D7
A7 D D7

Ref. Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

G D7 G
a C D7
G D7 G
a D7 G

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę zaśpiewać 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.

GCD

GCDCG
GCDeC
DG

Chleb pielgrzymów
Ref. Lud Twój Panie, lud pielgrzymi,
Prosi byś był światłem.
Byś na drodze do Królestwa,

G D7 G e
C A7 D D 7
G D7 G e
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Wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

C A G D7
hEacGDG

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą,
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.
Jeśli siły na tym szlaku, w nas osłabną,
Ręką Twoją niech obdarza wciąż nadzieja.

gcgD
g F g D7
gDg
g A 7 D D7

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy,
I kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.

Chodź z nami, chodź przyjacielu
Ref. Chodź z nami, chodź przyjacielu,
Nasza droga dobra jest.
Ta droga nas wszystkich
Prowadzi do celu,
Gdzie Zbawca nas czeka, nasz Pan.

C C7 F
GCG
C C7
F
GC

1. Czy słońce, czy wiatr,
Idziemy poprzez świat,
Na drodze nam nic nie stanie.
My troski, przykrości,
Nie znamy w miłości,
Więc dołącz się do nas i chodź.

C C7
F
GCG
C C7
F
GC
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2. Czy deszcz, czy pogoda,
Nam sił jest nie szkoda,
Bo wspólnie nam dobrze iść.
Ta wędrówka nasza,
Nam smutki rozprasza,
Więc dołącz się do nas i chodź.

Chrystus Pan karmi nas
Ref. Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem
Chwalmy Go na wieki.

ea
e H7

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego.
Bo w Nim samym odnajduję,
Wszystką radość życia mego.

eae

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba,
Na swą sługę uniżoną.
By mnie odtąd wszyscy ludzie,
Mogli zwać błogosławioną.
3. Sprawił we mnie wielkie dzieła,
W swej dobroci niepojęty.
On, Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze święty.
4. On, który przez pokolenia,
Pozostaje miłosierny.
Wobec tego kto Mu służy,
I chce zostać Jemu wierny.
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Chwalę Ciebie Panie
Chwalę Ciebie Panie, (chwalę Ciebie Panie)
I uwielbiam, (i uwielbiam),
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe./2x
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

A
cis
DhE
A fis
DhE

Ci co zaufali Panu
Ci co zaufali Panu
Odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia.

D
e
G
AD

Cichy zapada zmrok
1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
aGCaFC
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
aGCaFC
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła! C F d G C E
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia! a d a
2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię:
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień!
Noc niech zniknie i cień!
Niech przy Tobie trwa myśl!
3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię:
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni.
Racz wysłuchać i strzec
wiecznych powrotów mych.
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Cóż Ci, Jezu damy
1. Cóż Ci Jezu damy, za Twych łask strumienie
Z serca Ci składamy, korne dziękczynienie.

F D7 G C F
F D7 g C F

Ref. Panie nasz, króluj nam,
Boże nasz, króluj nam.
Poprzez wieczny czas,
Króluj Jezu nam.

Fg
C7 F
F D7 g
C7 F

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu.
Pokój i wytrwanie, ukojenie bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe.
Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę.

Czcijmy Jezusa czcijmy Go
Czcijmy Jezusa czcijmy Go (4x)

D G A D (G A)

Powstał martwych (2x)
i On żyje na wieki już
Powstał zmartwych (2x)
Więc razem się radujmy
Świętując zmartwychwstanie ten dzień

Ah
Ah
Ah
A
GAD

Czego chcesz od nas Panie
1. Czego chcesz od nas Panie,
Za Twe hojne dary.
Czego za dobrodziejstwa,
Którym nie masz miary.

GCG
aDG
ea
DG
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Kościół Cię nie ogarnie,
Wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach i w morzu,
Na ziemi i w niebie.

GD
CDG
D
CcG

2. Złota też, wiem, nie pragniesz,
Bo to wszystko Twoje.
Cokolwiek na tym świecie,
Człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem,
Panie wyznawamy,
Bo nad nie przystojniejszej,
Ofiary nie mamy.
3. Bądź na wieki pochwalon,
Nieśmiertelny Panie.
Twoja łaska, Twa dobroć,
Nigdy nie ustanie.
Chowaj nas póki raczysz,
Na tej niskiej ziemi,
Jeno zawżdy niech będziem,
Pod skrzydłami Twymi.

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
48

BF
FB
B7 Es
B F7B

Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Do Częstochowy
1. Z całego serca i z całej duszy,
Chcemy Maryjo Tobie podziękować.
Że pozwoliłaś w swojej dobroci,
Do Twej stolicy dzisiaj pielgrzymować.
Że pozwoliłaś zostawić wszystko,
By tylko z Tobą dni dziesięć być.
I tylko Tobą Matko się cieszyć,
I tylko Tobą dni dziesięć żyć.

G
Ea
D7
D /D7/
G
D7 C
CG
A7 D D7

Ref. Do Częstochowy prowadzisz nas,
Do Częstochowy przez pola, las,
Do Częstochowy przez znój i trud,
Przez skwarne słońce i przez chłód.
Do Częstochowy wiedzie nasz szlak,
By Ci Maryjo powiedzieć tak.
By na Twą miłość odpowiedź dać,
By przy Twym boku Matko stać.

G
G7 C E
a D7
D G /D7/
G
G7 C E
a D7
G

2. Ty wiesz Maryjo, że z utęsknieniem,
Każdy co roku sierpnia wyczekuje.
Ty wiesz najlepiej z jaką radością,
Każdy do Ciebie Matko pielgrzymuje.
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Bo przez dni dziesięć Ty nam pozwalasz,
Zapomnieć troski, zapomnieć łzy.
Bo przez dni dziesięć pielgrzymowania,
Liczysz się tylko Maryjo Ty.

Do Jej stóp
1. Jezus swoją Matkę pozostawił,
Byś w swym życiu miał do kogo iść.
Ona swą opieką Cię otoczy,
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

De
GAD
Dh
GAD

Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się.
D e A D D7
I pozostaw swoje troski Jej.
G A D D7
Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka,
GADh
Abyś wyznał, to co gnębi cię.
GAD
2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie,
Nikt tak kochać nie potrafi też.
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie,
Jak Madonna - zresztą o tym wiesz.
Ref. Wybierz się, wybierz się razem z nami,
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak.
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.
3. Wielu ludzi tutaj przybywało,
By odszukać biegu życia treść.
A Maryja zawsze to sprawiała,
Że krzyż Pana łatwiej było nieść.
Ref. Do Jej stóp... Wybierz się...
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Dobra Matko
1. Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
Ga
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok. D7 G
Nie potrafię podziękować za Twe serce,
G7 C
Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. A7 D D7
Ref. Jesteś tuż, obok mnie, jesteś ze mną,
Ga
W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną. D7 G D7
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach, G a
Jesteś tuż obok mnie, w każdy dzień.
G D7 G
2. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce,
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to co złe.
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
Z Tobą Matko tak radosne serce me.
3. Choćby chmury przesłoniły Cię Maryjo,
I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz.
Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją,
Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.

Dotknął mnie dziś Pan
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 rękę swą.

CFC
FCGC
CFC
FCGC

51

Dotknij Panie moich oczu
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.
G D e CD
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie.
CD

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź. /x2
Niech wiara zagości,
Nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas

DAD
GD
GD
GA

Dym z jałowca
1. Dym z jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyżej wznosi,
Strumień drobną falą błyska,
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi.

Ca
dG
Ca
dG

Ref. Żeby była taka noc,
Kiedy myśli mkną do Boga,
Żeby były takie dni,
Że się przy Nim ciągle jest,
Żeby był przy tobie ktoś,
Kogo nie zniechęci droga,
Abyś plecak swoich win
Stromą ścieżką umiał nieść.

Ca
dG
Ca
dG
Ca
dG
Ca
dG

2. Tuż przed szczytem się zatrzymaj,
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają,
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Spójrz jak drży kosodrzewina,
Góry z tobą zawołają.
3. Ogrzej dłonie przy ognisku,
Płomień twarz ci zarumieni,
Usiądziemy razem blisko
Jedną myślą połączeni.

Dzieckiem Bożym
Ref. Dzieckiem Bożym jestem ja.
La, la, la ...
Dzieckiem Bożym jestem ja.
La, la, la ...

GC
D7 G
GC
D7 G

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam.
Któż jak On wielki jest, któż jak On miłość da.
Święty Bóg, Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń.
Kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.

GCG
A 7 D D7
GCG
E a D7 G

2. Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam,
Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas.
Poprzez Krzyż grzechy starł, życie dał.
Radość wniósł, zmartwychwstał jako Pan,
On jedyną drogą nam.
3. Słońce mam w sercu mym, 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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Dzielmy się wiarą jak chlebem
Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie, siebie nam dał
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.

DA
hGA

1. Chleba tego nie zabraknie,
rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania.

h fis
GeA

2. Nikt nie zapala lampy,
by potem ją schować pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,
trzeba z tym światłem iść w drogę.
3. Odrzuć zwątpienie i trwogę,
choć świat się śmieje z proroków.
Musimy świadczyć odważnie
W służbie ludziom i Bogu.

Dzisiaj tu, jutro tam
1. Zapytałem raz Jezusa,
Czy nienawiść w sercu ma,
Do ludzkości co skazała Go na krzyż.
„O miłości lepiej mów,
Nie mam czasu bywaj zdrów,
Tyle jeszcze do zrobienia - muszę iść”.

D
GD
DA
D
GD
DAD

Ref. Dzisiaj tu jutro tam,
Każda radość krótko trwa.
Dobrze z sobą było nam,
Więc śpiewajmy dzisiaj tu a jutro tam.

D
A
GD
DAD
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Exodus
1. Gdzieś tam pośród burz pracuje lud
I Pan dopomaga mu.
Wyprowadza go do ziemi swej,
Pokonując wszelkie zło.

EA
H7 E

Ref. Idą, ciągle idą, w skwarze, w trudzie, w deszczu,
Wierni słowu Boga wciąż.
Idą utrudzeni błogosławiąc Panu
Za to, że już wolni są.
Bóg ich doprowadzi tam, gdzie im obiecał
Ziemię lepszą, - ziemią swą.
Wytrwać tylko trzeba, by nie stracić ziemi tej,
Nieba tego, ziemi tej.

E
fis
A
E H7

2. Dzisiaj znowu lud pośród burz,
Wciąż w niewoli grzechu trwa.
I znów dobry Bóg wyprowadza go,
By go zbawić mocą swą.

Flaga
W moim sercu mieszka Król
A Jego flagą radość jest. (2x)
A Jego flagą radość jest.

Ce
FG
FG

Podniosę flagę wysoko, wysoko. (2x)
Niech pozna Boga cały świat. (2x)
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. (2x)
Że Pan mieszka w sercu mym. (2x)
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Gdy Boży Duch
Gdy Boży Duch wypełnia mnie,
jak Dawid śpiewać chcę (la, la) /2x
Jak Dawid, jak Dawid jak Dawid
śpiewać chcę! (la, la) /2x
...klaskać chce... ...wielbić chcę...
...skakać chcę... ...tańczyć chcę...

e
H7 e
E7 a D7 Ge
H7 e

Gdy idziemy poprzez świat
1. Gdy idziemy poprzez świat chwalmy Boga,
Ga
W każdym miejscu w każdy czas chwalmy Boga.
DG
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest,
w każdej zobacz Bożą myśl.
CGaDG
Ref. Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas. G D A7 D D7
On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas. G D A7 D
2. Gdy nam szumi górski las – chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film – chwalmy Boga.
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.
3. Gdy cierpienia przyjdzie czas – chwalmy Boga,
Kiedy wszystko złości nas – chwalmy Boga.
Gdy przychodzą smutne drzwi, przyjmij trudne dobro też.
Które Bóg przeznaczył Ci.
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Gdy kiedyś Pan
1. Gdy kiedyś Pan - powróci znów,
Gdy kiedyś Pan powróci znów,
Abyśmy też tam byli,
Gdy kiedyś Pan powróci znów.

D
A7
D D7 G g
D A7 D

2. Gdy święci swój... - opuszczą grób...
3. Gdy Boga tron... otoczą wkrąg...
4. Gdy księgę swą... otworzy Bóg...
5. Gdy po imieniu... wezwie Pan...
6. Gdy ucztę nam... zgotuje Bóg...
7. Gdy zabrzmi pieśń... Alleluja...

Gdy na morzu
Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest. 2x
DGDAD
Mocną ręką trzyma mnie, Łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest.

Gdy szukasz Boga
1. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty,
Popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty,
I nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
I każda rzecz zawiera jego myś1.
Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga
To Jego znak, który zostawił ci.

G E7a
C D7 G
G E7 a
D D7
G C E7
a D7
GC
a G DG
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2. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi:
Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt,
Zobacz, jak matka w domu się trudzi,
Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci,
Że każdy z nas stworzony jest przez Pana,
I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg,
By dobra wieść była przekazywana,
By miłość Swą objawić przez nas mógł.

Gdzie miłość wzajemna
Ref. Gdzie miłość wzajemna i dobroć.
Tam znajdziesz Boga Żywego.

eDGe
aCDG

1. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa.
Weselmy się w Nim i radujmy.

GDG
eCD

2. Z pokorą szczerą miłujmy Boga.
Z czystego serca miłujmy się nawzajem.
3. Skoro wszyscy się tu gromadzimy.
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
4. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory.
A pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Hej Jezu Królem Tyś
Hej Jezu Królem Tyś - Hej Jezu Królem Tyś
Życie Twe uwalnia mnie - ...
Będę sławił cały dzień - ...
Doskonałe drogi Twe - ...
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GCGGCG

Hej Jezu Panem Tyś - ...
Chcę słuchać Twoich słów - ...
Twe Królestwo ujrzeć chcę - ...
Wola twa niech spełnia się - ...
Chwała Barankowi cześć - ...
Weź mnie do ziemi swej - ...
Zwyciężymy w Imię Twe - ...
Ogłosimy rządy Twe - ...
Hej o hej o Lwie Judy - ...
Jak potężnym jesteś Ty - ...
Hej o hej o Lwie Judy - ...
Jak wspaniałym jesteś Ty - ...
Jak wspaniałym jesteś Ty - ...
Jak wspaniałym jesteś Ty

ADA

Hosanna Najwyższemu
Hosanna, hosanna, hosanna Najwyższemu.
Uwielbiamy imię Twe,
Z przepełnionych chwałą serc,
Wywyższamy Cię Panie nasz,
Hosanna Najwyższemu.

GDCD
CG
CG
CGDe
CDG

Idzie Jezus
Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi Cię i pomaga Ci wstać.
Idzie Jezus, On jest Panem Tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On: miłuje mnie....
... prowadzi mnie, przenika, umacnia,
pociesza, uświęca, kieruje mną.

CF
CG
CF
CGC
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Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

e
a D H7 e (2x)
eae
D H7
eae
D H7 e

Idzie nasza karawana
Idzie nasza karawana, przez góry, lasy do Pana.
Idzie nasza karawana, prowadzi ją sam Bóg.

D e A7 D A7
D e A7 D

Jak łania pragnie
Jak łania pragnie wody ze strumieni, Moja dusza pragnie Cię.
C G aC d G7 C
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, Zawsze chcę uwielbiać Cię.
CGaCFGC
Tylko Ty jesteś mocą mą. Twoja wola wolą mą. A G F C F d E
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, Zawsze chcę uwielbiać Cię.
C G a C F G7 C

Jak mi dobrze
1. Jak mi dobrze, że jesteś tu Panie. 2x
Ref. Trzymaj mnie mocno dziś.
Zawsze chcę przy Tobie być – Panie.
2. Twoja miłość wypełnia mnie Panie.
3. Twoja radość jest w sercu mym Panie.
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GeCD

Jak szczęśliwa Polska cała
1. Jak szczęśliwa Polska cała,
W niej Maryi kwitnie chwała.
Od Bałtyku po gór szczyty,
Kraj nasz płaszczem Jej okryty.

G
ea
D D7
GG

Ref. Matko Boska, Królowo Polska.
O Pani nasza, Częstochowska.

G7 C D7G e
a D G G7

2. W Częstochowie tron Swój wzniosła,
Wielka, można i wyniosła.
Lecz najczulsza z Matek ziemi,
Cierpi razem z dziećmi Swymi.
3. Do Twych stóp się Polska ściele,
W Jasnogórskim Twym kościele.
Skąd opieka na kraj płynie,
Z Tobą Polska nie zaginie.

Jaki był ten dzień
Ref. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął.
eaDh
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno.
C G a H7
Jaki był ten dzień, czy coś zmienił czy nie.
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe?
1. Późno już otwiera się noc,
Sen podchodzi do drzwi na palcach jak kot.
Nadchodzi czas ucieczki na aut,
Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.
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2. Łagodny zmrok przysłania mi twarz,
Jakby przeczuł, że chcę być sobą choć raz.
Nie skarżę się, że mam to co mam,
Że przegrałem znów wszystko i jestem tu sam.

Jeden chleb
1. Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.
Ref. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,
Zabłąkane owce, które giną.
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
3. Na ramiona swoje weź o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą.
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Jeden jest tylko Pan
1. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie,
I razem chwalmy Go.
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d g A7 d
dC
A7 d

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
Śpiewajmy wszyscy, słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć.

d g C F A7
dC
A7 d

2. Złożył ofiarę Pan, złożył ofiarę Bóg,
Nakarmił wiernych Ciałem i Krwią Swoją,
Braćmi uczynił nas.
3. Tak Bóg ukochał świat, że Syna Swego dał,
Kto w Niego wierzy, ten ma życie wieczne,
Światu ogłośmy to.

Jedyny Pan
Jedyny Pan prawdziwy Bóg.
Wszystko co mam oddaję Mu.
On jedynym Panem jest.
Szema Izrael. 2 x

aFGFCa
aFG

Jest jedno ciało
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 ziemie te
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

DGD
DGD
h A7 D h
e A7
D A7
e D A7
D A7
e A7 D
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Jesteś Królem
Jesteś Królem, 2x
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca.
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.

D /A h/
GD

Jesteś Panie winnym krzewem
1. Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.

DA
hAD
GD
A D D7

Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. G D G D
2. Cóż trwałego poza Tobą,
Człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne.
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość
w Sercu, które ciebie kocha.
4. Wejdź o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść
cześć i chwałę Ojcu oddać.
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Jesteś radością
1. Jesteś radością mojego życia,
o-o-o Panie mój. (2x).
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Na zawsze jesteś Panem mym. (2x)

E H7 A E
AHE
E fis
H7 E
cis fis
H7 E

2. Jesteś Miłością mojego życia...
3. Jesteś Pokojem mojego życia...
4. Jesteś Nadzieją mojego życia...
5. Jesteś Zbawieniem mojego życia...
6. Jesteś Treścią mojego życia...

Jezu miłości Twej
1. Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej,
Wielbimy cud;
Żeś się pokarmem stał, żeś nam swe Ciało dał,
Żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
2. Dla biednych stworzeń Twych,
co ostrzem grzechów swych, zraniły Cię.
Włócznią co w boku tkwi, otwierasz Serca drzwi,
By w Twojej Boskiej Krwi obmyły się.
3. I w Boskim Sercu tam, schronienie dajesz nam,
O Jezu mój!
Aby nas żądłem swym wróg nasz nie dotknął w Nim,
By się przed piekła złem Lud ukrył Twój.
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Jezu, mój Jezu
Jezu mój Jezu dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dajesz swojego Ducha uwielbiam Cię.

eheheheh
eheheheh

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
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.

heAD
h A D e Fis
heAD
h e h Fis h

Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja.
On kocha mnie On kocha mnie. Alleluja.

eGDe
aeDe

Jezus jest naszą siłą
Jezus jest naszą siłą
I nadzieją na lepszy dzień, o, o, o
Z nim już nigdy nie będzie źle
On już nie opuści mnie, nie, nie, nie, nie, nie.

D E A fis
D E A fis
D E A fis
DEA

Jezus jest tu
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu!
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię!
Jezus jest tu!
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D A7 D e A7
DGg
A7 D

2. Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas!
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię!
Pan jest wśród nas!
3. Jezus jest tu, Jezus jest tu!
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię!
Jezus jest tu!

Jezus Najwyższe Imię
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.

Dh
eA
Dh
e A D D7
GD
e A D D7
GD
eAD

Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

dg
CFA
dg
dAd
dgCFA
d
g
dAd
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Każdy wschód słońca
1. My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości,
I jesteś taki rozrzutny.

DAh
GDGA
DAhE
DA

Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada.
Nie pozwól nam przespać poranka.

DAeD
G A D A /h/

2. Mało, że do nas przyszedłeś,
Co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
Który bierzemy do ręki.
3. Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
Niech człowiek już nie umiera.
4. Ty jesteś pełnią życia,
Daj nam Twojego Chleba.
Daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie,
Jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
Niech Ciebie nam zapowiada.
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Kiedy ranne
1. Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze.
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki.

De
AD
D7 e
DAD

2. A człowiek, który bez miary,
Obsypany Twymi dary.
Coś go stworzył i ocalił,
A czemóż by Cię nie chwalił.
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam.
Do mego Boga na niebie,
I szukam Go koło siebie.
4. Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli.
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię Boże chwalili.

Kiedy w jasną
1. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc,
Spoglądam na niebo pełne gwiazd.
Kiedy myślę, czy życie to ma sens,
wołam do Ciebie Ojcze nasz.

Cd
G C G7
Cd
GCG

Ref. O Boże, o Boże, Panie mój,
Nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój,
I że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.

Cd
F G C G7
C A7 d
FGC
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2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań,
Przez grzechu kamienie potknę się.
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
Każdym drżeniem mej duszy szukam Cię.
3. Życie ludzi przebiega krętą drogą,
Hen w górze cel mej wędrówki tkwi.
I choć czasem sił braknie moim nogom,
To ja dojdę, dojdę, gdy zaufam Ci.

Kłaniam się Tobie
1. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże.
Którego niebo objąć nie może.
Ja proch mizerny przed Twą możnością.
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję.
Kocham serdecznie, pokłon oddaję.
Cieszę się wielce z twej Boskiej chwały.
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił.
W tym Sakramencie, abyś nas zbawił.
Za swoje łaski tu wyświadczone.
Odbieraj od nas serca skruszone.

Kochać to znaczy powstawać
1. Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa:
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C G C C7
d G C G7
C G C C7

Kochać to znaczy powstawać.
Chciałem Ci w chwilach uniesień,
Życie poświęcić bez reszty.
Spójrz, moje ręce są puste,
Stoję ubogi, ja grzesznik.
Przyjm jednak małość mą Panie,
Weź serce me jakie jest.

dGC
Fa
eG
aF
e G7
dGC
dGC

2. Jestem jak dziecko bezradny,
Póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci Panie,
Dobra, choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie,
Z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy,
Wracam w tę noc, pod Twój dach.
3. Teraz już wiem jak Cię kochać,
Przyjm moje „teraz” o Panie.
Dziś rozpoczynam od nowa,
Bo kochać to znaczy powstawać,
Kochać to znaczy powstawać.

Kocham, więc nie muszę się bać
Kocham, więc nie muszę się bać.
Zabierz mój strach. 3x

AGDA

Jezus mówi ci, że miłość ta zabiera strach.
O... Jezus.
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Krzyżu Chrystusa
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

d g C A7 d
d g C A7 d
g C d C7 F
d g C A7 d

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

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

GC
G D7 G
CGDG

Ref. Wołam cię, wołam cię, szukam cię, szukam cię, G C
Czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw?
G D7
Woła cię, woła cię, Szuka cię, szuka cię,
GC
Aby tobie podać swoją dłoń.
GDG
2. 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.
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Laudato sii
Ref. Laudato sii, o mi signore.
Laudato sii, o mi signore.
Laudato sii, o mi signore.
Laudato sii, o mi signore.

D
h
G
A7

1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś,
Słońce na niebie, księżyc wśród nocy.
Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne,
Żywioły wodne, ogień gorący.

D
h
G
A7

2. I siostra - Matka ziemia,
Ta co nas żywi i utrzymuje.
Słodkie owoce, kwiaty i zioła,
I szczyty górskie i morskie głębie.
3. Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,
Trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie.
Bo to jest sensem naszego życia,
Niech ono całe będzie piosenką.

Liczę na Ciebie, Ojcze
Ref. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą,
Cd
Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń, d G C
Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień,
CF
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
F G C A7 d G C
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się.
F G C A7 d G C
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1. Zbyt dobrze wiem, kim jestem,
Pyłkiem i liściem na wietrze.
I wiem, kim jesteś, Ty wielki Boże,
Więc wołam w dzień i w noc.

Ce
Fe
dF
e G7 C

2. Będziemy zawsze razem,
Będziemy zawsze blisko,
Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat.
3. Chciałbym jak iskierka,
świat cały sobą podpalić.
Chciałbym sercem dosięgnąć nieba,
więc wołam w dzień i w noc.

List do Boga
1. Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów,
Innym razem napiszę więcej.
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego
I pozdrawiam Cię najgoręcej.
Tak się jakoś złożyło, że nie miałem okazji,
Podziękował za list coś mi przysłał.
Miałem wiele pracy, wiele nauki,
Także piszę dopiero dzisiaj.
Ref. U mnie wszystko jak dawniej,
Tylko jeden samobójca więcej,
Tylko jedna znów rodzina rozbita,
Tylko życie pędzi coraz prędzej.
Gdzieś obok rozbił się samolot,
Trochę dalej trzęsła się ziemia.
Kiedy patrzę na to wszystko
Tak jak dziś, tak jak dziś.
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GD
CG
eh
CD

2. Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo,
Za to, że tak długo milczałem,
Lecz dopiero teraz zaczynam doceniać,
Biblię, która mi przysłałeś.
Tak niedawno odszedł ode mnie przyjaciel,
Z którym tak wiele mnie łączyło
I dopiero teraz zaczynam rozumieć,
Czym jest życie i prawdziwa miłość.
3. Daj mi znak jak mogę odwdzięczyć się Tobie,
Za to wszystko co dla mnie zrobiłeś.
Za zbawienie, za życie, za opiekę, za Biblię,
Za Jezusa, którego poświęciłeś...
Myślę, że nie dasz długo czekać na siebie
I, że przyjdziesz do mnie niebawem.
Teraz kończę ten mój krótki list,
Trochę więcej napiszę innym razem.

Łaską jesteśmy zbawieni
Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni
i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie do siebie,
przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarowani,
Tobie składamy hołd.

A fis
h E7
A fis
h E7
cis7 fis
D E7
A fis
hEA
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Manna
Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił, by przed Tobą Panie stać.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.

C a d7
FGC
C7
dCGC

Maryjo – Matko sierpniowa
Ref. Maryjo, Maryjo, Maryjo,
Pani letnia, sierpniowa.
Maryjo, Maryjo, Maryjo,
Litanią Ci chcemy dziękować.

eHe
H7 e
De
He

1. Ty której wiosna (2x)
Ptakami śpiewa. (2x)
Kapliczko prosta. (2x)
Z kawałkiem nieba. (2x)

e
H
H
e

2. W Twoim uśmiechu.
Jest całe słońce.
Po nocy grzechu.
Dla nas wschodzące.
3. Daj nam nadzieję.
Jak gwiazdkę małą.
Niech się już śmieje.
To, co płakało.
4. Za rękę prowadź.
Dzieci zgubione.
Gdy szepcą - Zdrowaś.
Pod Twą obronę.
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5. To Ty nas wołasz.
W niedzielę dzwonami.
We wszystkich kościołach.
Módl się za nami.
6. Pasterko nasza.
Dobrego Pasterza.
Do nas zapraszaj.
I chroń Papieża.
7. Chodź razem z nami,
Naszymi drogami.
We dnie i w nocy.
Módl się za nami.

Maryjo ja Twe dziecię
1. Maryjo ja Twe dziecię,
O podaj mi Twą dłoń.
Od złego mnie w tym świecie,
Od grzechu Matko chroń.

E cis
Fis H7 E
cis E
Fis A H

Ref. Bądź z nami w każdy czas,
Wspieraj i ratuj nas.
Matko, Matko,
Bądź z nami w każdy czas.

HE
Cis fis
H E fis H
E fis H E

2. O tkliwe Twoje oczy,
Ku dzieciom Matko zniż.
Gdy niemoc serce tłoczy,
Ty je pociągnij wzwyż.
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3. Ty płoniesz blaskiem słońca,
Rozpraszasz światłem mrok.
Niech w obraz Twój bez końca,
Utkwiony mamy wzrok.

Maryjo, śliczna Pani
1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową,
Tyś Gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

A cis
DEA
hE
A cis
D H7 E

Ref. Maryja, Ave Maryja.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask.
By świat lepszym był,
By w miłości żył,
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

ADA
cis Fis
hE
A Fis
HEADA

2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na Twych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek żal,
A w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie – pomóż nam.

Maryjo, zwyciężaj
1. O Królowo polskiej ziemi,
Przyjm modlitwę naszych serc.
Bądź nadzieją w trudne dni,
Matko zawierzamy Ci.
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DA
AD
D7 G
DAD

Ref. Maryjo, zwyciężaj.
We mnie i w każdym z nas.
Maryjo, pozostań.
Z nami na każdy czas. (2x)

DA
ADA
DA
AD

2. Gdy w wolności chcemy żyć,
Bogu zawsze wierni być.
Wspomóc możesz tylko Ty,
Matko, zawierzamy Ci.
3. Wlej w znękane dusze moc,
Niech nie trwoży grzechu noc.
Ulecz rany, otrzyj łzy,
Matko, zawierzamy Ci.
4. Cały Twój – to każdy z nas,
W smutny czy radosny czas.
Gdy przyjdą zwycięskie dni,
Matko, zawierzamy Ci.

Matka z radością
1. Jest na świecie miłość,
G D e G7
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.
CGaD
Gdy Ci będzie smutno,
G D e G7
Imię to wypowiedz a przy Tobie Ona zjawi się. C G a D D7
Ref. Matka z radością poda dłoń. /2x/
G H7 e C G
Gdy powiesz Mario /w Tobie ufność mam/.
DGCD
Kiedy jesteś przy mnie znika ból i w oczach łzy. G H7 e
Pragnę z Tobą iść Ty dodaj sił.
aGDCG
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2. Jest w Niej tyle ciepła,
A w spojrzeniu Jej dobroć i troska Matczyna gości.
Otwórz serce swoje schowaj Ją głęboko,
I jak dziecko powiedz Kocham Cię.

Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej
Ref. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia
znaczonej bliznami.
Do serca Swego jak Syna nas przygarnij
Królowo nasza Tarczo obronna módl się za nami.

dg
C
FA
dg
CFA

1. Próżno nie jeden wróg wkładał zbroję,
dCFg
By dzieci Twoje zniewolić Ojczyznę zabrać im. C F g A
Ty choć bez zbroi i oręża,
Zawsze zwyciężasz by wskazać, że pokój daje Syn.
2. Próżno pragnęli z serc Cię wyrzucić,
Pokój zakłócić odebrać nadzieję - wiary znak.
Bo kto Cię Matko kochać nie umie,
Ten nie zrozumie dlaczego przy Tobie trwamy tak.
3. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza w serca uderza,
Nie pozwól by zniszczył Boga w nas.
Matko błagamy w czas niespokojny,
Broń nas od wojny wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz.
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Matko o wielu twarzach
1. Jedni zwą Cię Pani Górecka, inni Częstochowska e h C G
Jeszcze inni Zwierciadło Sprawiedliwości
ehaH
Panno Przeczysta Zielonooka patrząca z miłością.
Przyczyno naszej radości módl się za nami.
Ref. Chociaż wiele nosisz imion jesteś tylko jedna a D G e
Twoje dobre oczy patrzą na świat.
aDGh
Chociaż czasem zapłakane, lecz zawsze kochające a D G e
Matko prowadź nas.
a fis H
2. Ukochałaś Polski naród i wciąż jesteś wśród nas
Wysłuchujesz prośby swoich dzieci.
Choć wróg próbował nas zniweczyć Ty zawsze broniłaś nas
Dlatego Panno Przeczysta chcemy być z Tobą.
3. Nasza Ojczyzna będzie wierna Tobie i Twemu Synowi
Choć będzie kusił ten, co zwie się szatan.
Ty nas osłonisz swoim płaszczem i zmiażdżysz mu głowę
Matko o wielu twarzach módl się za nami.

Memu Bogu Królowi
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń
teraz, zawsze, na wieki. Amen.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen.

dCad
gad
dCadga

Miłość Twa
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest.
D e A D fis h
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. e A D D7
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna.
e A D fis h
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. e A D
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Moje marzenia wicher gna
1. Moje marzenia wicher gna
Moje marzenia wiatr rozwieje,
Lecz nie odrzuci mej miłości
Maryja, w której mam nadzieję.

De
A7 D
De
A7 D

Ref. Księżyc diamentem szyby tnie,
Na zachód lecą ptaki
A w moim sercu jesteś Ty
Wkroczyłaś w moje dni.

De
GD
De
G D A7

2. Tak wiele dni przeżyłem z Tobą,
I umiem kochać, lepiej żyć.
Tylko ten wiatr co gra w konarach,
Powie jak wdzięczny jestem Ci.
Ref. Za Twoje serce pełne łaski,
Za bezgraniczną miłość,
Że jesteś zawsze ze mną blisko.
Dziękuję Ci, Maryjo.
Księżyc diamentem…

Mój Pan żyje
Mój Pan żyje, niech będzie wywyższony.
I błogosławiony Bóg zbawienia mego. /2x
Będę śpiewał Ci, wielbił imię Twe wśród narodów
I głosił chwałę Twoją.
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DADG
DAD
GDADe
A

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

DAeh

Ref: Hej, hej, hej. Nananana.
Hej, hej, hej. Alleluja.
Hej, hej, hej. Jezus OK!
Hej, hej, hej. I Maryja!

Mów do mnie Panie
Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym, Panie, chcę iść.

CDCD
CDa
CDCD
CDaD

Święty, potężny jesteś Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać dzięki łasce
Nie dzięki nam samym.

eCDe
CDeCa
eD

My chcemy Boga
1. My chcemy Boga, Panno święta,
O usłysz naszych wołań głos.
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Fd
gC
Fd
G G7 C

Ref. Błogosław słodka Pani,
Błogosław wszelki stan.

Fdg
CF
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My chcemy Boga, my poddani,
On naszym Królem, On nasz Pan.
My chcemy Boga, my poddani,
On naszym Królem, On nasz Pan.

dg
FCF
BF
FCF

2. My chcemy Boga w rodzin kole.
W troskach rodziców, w dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
3. My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starożytnych polskich strzech.
W polskim języku i zwyczaju.
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.
4. My chcemy Boga, Jego prawo,
Niech będzie naszych czynów tchem.
Byśmy umieli chętnie, żwawo,
Obierać dobro, gardzić złem.

Nadszedł czas
1. Nadszedł czas kiedy wraz poprzez pole i las,
My pielgrzymi wędrujemy.
Dziś za nami są łzy, wszystkie złe, szare dni,
Dziś do Matki swej idziemy.

A
EAE
A
H7 E

Ref. Z nami radość z nami uśmiech, z nami słońce.
Nasze serca rozśpiewane i gorące.
Zgodnym rytmem, zgodnym chórem
Idą dziś na Jasną Górę,
By przy sercu Twoim Matko być.

AE
EAE
AD
A
EA
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2. Dom bez dachu, bez drzwi,
W nim jest szczęście i my,
W nim jest Chrystus w nim Maryja.
Dom co radość Ci da,
Dom, gdzie miłość wciąż trwa,
Miłość, która nie przemija.

Nie boję się gdy ciemno jest
Ref. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie.
CGCFG
1. Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz,
Że bawisz się ze mną, na rekach mnie nosisz.
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno,
Przez cały dzień czuwasz nade mną.

aC
FC
aC
FG

2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo cię kocham i potrzebuję.
3. Sanki są w zimie rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co tato.

aC
FG

Nie bój się wypłyń na głębię
Nie bój się wypłyń na głębię
jest przy Tobie Chrystus.

DA
G A7
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Nie lękajcie się
Ref. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością.
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.

D A7 D A7
h fis G C A7
D A7 D A7
H fis G A7

1. Ty jesteś skałą zbawienia,
Jedyną naszą ostoją,
Przychodzimy do Ciebie po światło.
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.

DA
G D fis
G fis D A
eDA

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie.
Być wiernym w wierze przez życia czas.
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja.
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.
3. Przekażcie światu Mój ogień
Pokoju i miłosierdzia
Nieście wszystkim orędzie nadziei
Moje światło niech świeci wśród was.

Nie wrócę z drogi tej
1. Ponieważ wiem, że Jezus kocha mnie,
Nie wrócę się już z drogi tej. (2x)

E fis
H7 E /H7/

Ref. Nie, nie, nie, nie, nie
Nie wrócę się już z drogi tej. (2x)

E fis
H7 E H7

2. Ponieważ wiem, że Jezus jest wśród nas.
3. Ponieważ wiem, że Jezus żyje w nas.
4. Ponieważ wiem, że Jezus za mnie zmarł.
5. Ponieważ wiem, że Jezus zmartwychwstał.
6. Ponieważ wiem, że Jezus Panem mym.
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Niebo już pełne gwiazd
1. Niebo już pełne gwiazd, ukołysany świat,
A ja modlitwę swą do Ciebie, Boże ślę.

dgCFA
dgCd

2. Dziękuję za ten dzień, za zło przepraszam Cię,
Odtąd na zawsze już być bliżej Ciebie chcę.
3. Niech nadchodząca noc przyniesie pokój nam,
Miłości Twojej moc ogarnie cały świat.
4. A gdy przeminie noc, niechaj jutrzejszy dzień.
Zjednoczy wszystkich nas, Panie w miłości Twej.

Niech będzie chwała
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
chwała i cześć Jezusowi,
Chwała, niech będzie chwała,
Tak jemu chwała i cześć.

DG
D (G) A
DGg
DAD

Niechaj miłość Twa
Niechaj Miłość Twa,
Jak potężna fala,
Spłynie tu przez Łaski Twej zdrój,
Chryste dotknij nas.

DGDG
DGA
fis h fis h
GADA

Niechaj z nami będzie Pan
1. Niechaj z nami będzie Pan – alleluja.
Niech obroną będzie nam – alleluja.

FBFC
gCFCF
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2. Jego Słowo wiecznie trwa – alleluja.
Wieczną prawdę w sobie ma – alleluja.
3. Chcemy zgłębić słowa treść – alleluja.
Braciom je radośnie nieść – alleluja.
4. Chcemy nim na co dzień żyć – alleluja.
I w przyjaźni z Bogiem być – alleluja.
5. Źródło życia Panie nasz – alleluja.
Ty nam wieczne życie dasz – alleluja.
6. Prowadź wśród zawiłych dróg – alleluja.
W Trójcy Świętej jeden Bóg – alleluja.

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

d d7
d d7
g7 a 7
d
BF
BF
B a 7 d7

O cuda, cuda
O cuda, cuda dzisiaj nie pojęte.
Co Ci się, Jezu spodobało we mnie,
Żeś z tronu chwały zszedł,
W mej duszy ciernie.
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje,
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ea
D H7
ea
D H7
eaDGe

On jest mój i ja jego wyłącznie jedynie.
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew przenajświętsza,
W moich żyłach płynie.

a H7
eDGe
a
H7 e

O Jezu w Hostii utajony
O Jezu w Hostii utajony, Serce moje Cię czuje. D h e A7
I choć kryją Cię zasłony, Ty wiesz , że cię kocham. D G g D A7

O Jezu
O Jezu cichy i pokorny.
Uczyń serce me według Serca Twego.

dada
dada

O Pani ufność nasza
O Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie.
Chroń nas chroń nas Królowo Pokoju.

DGDhA
HDAD

O Panie Ty nam dajesz
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy znów.
Radosną nucąc pieśń.

dCd
dCd
dgBd
F C A7

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym
na wieczny czas.
Ty jesteś Bogiem wiernym
na wieczny czas.

Bd
Cd
Bd
C A7 d
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2. Przez dar Twojego chleba dobry Boże nasz (2x)
Rodzinę bratnią czynisz z nas,
miłować uczysz nas.
3. Bo Twoje miłowanie dało wolność nam (2x)
Chwalimy święte Imię Boga,
jak uczyłeś nas.
4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak (2x)
Idziemy więc, by radość nieść,
tam, gdzie jej światu brak.

O wielka Matko Boga i człowieka
1. O wielka Matko Boga i człowieka,
Tobie ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego świata,
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w życie,
By nie złamane było dane słowo,
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.

CFC
C A7 d
dG
G C G7
CFC
C C7 F
FC
A 7 D 7 G7

Ref. Królowo Polski przed Twym tronem,
Odnowić śluby nasze chcemy.
By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy.
Wolności wiary i Kościoła
Za wszelką cenę strzec będziemy.
Królowo Polski przyrzekamy,
Królowo Polski ślubujemy.

C
A7 d
dG
G7 C G 7
C
CF
FC
A7 d G C
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2. Będziemy bronić każdej polskiej duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła,
Będziemy czuwać, by kołyska polska,
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo,
Pomóż wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.
3. Przy Twoim boku chcemy o Maryjo,
Walczyć z wadami polskiego narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą,
Nie było płaczu i nie było głodu.
Chcemy żyć zawsze w zgodzie i pokoju,
Chcemy by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo aby cała Polska
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.

Ofiaruję Ci
1. Ofiaruje Ci moją noc i mój dzień,
moją pracę i mój sen,
wszystko, co drogie mi,
Panie, ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję,
moim Królem jesteś Ty.
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.

DADGA
Dh
GA
D D7
GA
Dh
GAD

2. Panie Jezu, weź moją słabość i łzy,
I powroty do Twych drzwi,
I te chwile, gdy świat,
mi się zdaje tęczą lśnić.
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Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,
Jesteś światłem mym,
Moje życie, Panie, ofiaruję Ci.
3. Panie Jezu weź każdy wysiłek mój,
moją pracę i znój,
Każde dzieło mych rąk,
razem z piosenką tą.
Bo wraz z nią swoje życie
Panie ofiaruję Ci,
Tyś jest światłem i życiem moich dni

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

DAh
DGDA
A7
DAh
DGAD

Ogrody
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

DGA
G e A /D/

Ojcze, chwała Tobie
1. Ojcze, chwała Tobie
Swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie!
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DeAD
heAD
DGAD

2. Jezu, chwała Tobie,
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie!
3. Duchu, chwała Tobie,
Swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie!

Ojcze, jeśli możliwe
1. Nocą Ogród Oliwny,
Śpią twardo wszyscy uczniowie.
Czuwa w bólu ogromnym
I cierpi dla nas Bóg człowiek.

heh
Dh
Fis7 h
Fis

Ref. Ojcze, jeśli możliwe,
Oddal ode mnie ten kielich.
Ojcze, jeżeli trzeba,
Chcę Twoją wolę wypełnić.

h fis
e Fis
eh
Fis h

2. Nocą klęczę przed Tobą,
Ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w życiu zawodzi,
Jedynie Ty pozostajesz.
3. Nocą patrzę przez okno,
Na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia,
Lecz nie śmiem pytać dlaczego.
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Ojcze, Ty kochasz mnie
Ojcze, Ty kochasz mnie.
Nie dlatego, że jestem dobry.
Ale dlatego, że jestem dzieckiem,
Twoim dzieckiem.

DAh
GgA
G A Fis h
GA

Ojczyzno ma
1. Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy,
Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń.
Pozostały sieroty i wdowy,
Ojców, mężów nastąpił zgon.

e H7
e
eFa
e H7 e

Ref. Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana.
Ach jak wielka dziś Twoja rana.
Jakże długo cierpienie Twe trwa.

e H7
e
eEa
e H7 e

2. Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy tłumił ją kat.
Ale zawsze czynił to obcy,
A dziś brata zabija brat.
3. Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
Lecz już wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności uderzył dzwon.
4. O Królowo Polskiej Korony,
Wolność, pokój, miłość racz dać.
By ten naród boleśnie dręczony,
Odtąd wiernie przy Tobie trwał.
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On i ja
Ref. On i ja – On jest moim Bogiem,
E
On i ja – każdy Mu odpowie,
cis
On i ja – On jest taki dobry,
gis
On i ja – świat jest z nim cudowny.
H7
Ma, Ma, Ma, Mama; Marija, – Matka ma... E cis gis H7
1. Jezus moim jest Przyjacielem,
moje życie jest z Nim radosne,
wiem, że mnie kocha i nie opuści,
na Niego zawsze liczyć mogę.

E
cis
gis
H7

2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle,
kiedy mnie trapią różne zmartwienia
wtedy do mego Zbawcy przychodzę,
bo On jest źródłem mego istnienia.

Opadły mgły
1. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi,
Górą czmycha już noc,
Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił;
Do gwiazd jest bliżej niż krok!
Pies się włóczy popod murami - bezdomny;
Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony.
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;
Toczy, toczy się los!
Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś?
Już dość! Już dość! Już dość!
Odpędź czarne myśli!
Dość już twoich łez!
Niech to wszystko przepadnie we mgle!

CF
CG
CF
CG
CF
CGC
CFCG
CF
CG
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Ref. Bo nowy dzień wstaje,
Bo nowy dzień wstaje,
Nowy dzień!
Bo wstaje nowy dzień.
2. Z dusznego snu już miasto się wynurza,
Słońce wschodzi gdzieś tam,
Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża;
Uchodzą cienie do bram!
Ciągną swoje wózki – dwukółki mleczarze;
Nad dachami snują się sny podlotków pełne marzeń!
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;
Toczy, toczy się los!
Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś
- Już dość! Już dość! Już dość!
Odpędź czarne myśli!
Porzuć błędny wzrok!
Niech to wszystko zabierze już noc!

Oto jest dzień
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się
I radujmy się w nim, i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan,
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan.
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Oto są Baranki młode
Ref. Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!
1. Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

CDGDCDe
A D G C A D D7
GCD
GDeDG
eDeDhe
G D a7 e
C a7 h7 e

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

Oto stoję u drzwi
Oto stoję u drzwi i kołaczę 2x
Jeśli ktoś usłyszy mój głos
I drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał
A on ze mną.

dCdC
FC
Cd
dCFGd
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Otwórz Bogu serce swoje
Ref. Otwórz Bogu serce swoje,
otwórz Bogu drzwi,
Niech On będzie Królem Twoim,
Tron Mu postaw dziś.

aF
Ga

1. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz,
Odkryj swoją twarz,
Spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy,
Czy jeszcze wiarę masz.

aF
Ga
aF
Ga
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2. Nie mów już więcej: „Nie moja sprawa,
Ja mam swój własny świat”
Zobacz dokoła tysiące ludzi,
serce im swoje daj.
3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech.
Dla siebie weź cierpień krzyż.
I przebudowę świata na lepsze,
Od siebie zacznij dziś.

Pałac
1. Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam
Izdebkę małą i więcej nic.
Ale w wieczności, w mej ojczyźnie niebieskiej
Będę miał pałac, co złotem lśni.

CFC
C d G C G7
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Ref. Tam ja mam pałac,
Tam ponad górami.
W tym jasnym kraju,
Gdzie miłość wciąż trwa.
Gdzie łzy nie płyną,
Wszystkie troski przeminą.
Tam mi mój Zbawca koronę da.

C7 F
C
G
C
C7 F
C
dGC

2. Choć tutaj często zmęczony, znękany.
I tak jak prorok, pod głową mam głaz.
Ja się nie martwię, bo w niebie dostanę.
Swój własny pałac, na wieczny czas.
3. Więc mi nie współczuj, choć wydaję się biedny,
Ja pielgrzymuję do górnych stron.
Ja szukam miasta ze złotymi bramami,
Tam ja dostanę koronę i dom.
99

Pan jest mocą swojego ludu
Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem – nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.

Dhe
GDeA
GADAD
GeA
GAD

Pan jest Pasterzem moim
Pan jest Pasterzem moim.
Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad spokojne wody mnie prowadzi
I duszę mą pokrzepia,
I wiedzie mnie ścieżkami
Sprawiedliwości swojej.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.
La la laj, la la la la la la laj.
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Pan mnie strzeże
Pan mnie strzeże \2x
Czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem
Pan mnie strzeże \2x
Czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem
Czuwa nade mną Bóg \3x mój Bóg.
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Pan radością mą
Ref. Pan radością mą, Pan radością mą.
DGDh
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. (2x) G A D G D
Chcę przestąpić Jego próg,
Z dziękczynieniem w sercu mym,
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.
Bo kolejny nadszedł dzień,
Który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

DG
Dh
D G A7
DG
Dh
G A7 D

Pan wywyższony
Pan wywyższony nasz Król wywyższony,
Wśród chwał uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony nasz Król wywyższony
Oddajmy Jemu cześć.
On Królem jest Jego łaska na wieki trwa.
Niebo i Ziemia radują się Jego Imieniem.
Pan wywyższony nasz Król wywyższony,
Wśród chwał.

D
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Panie dobry jak chleb
Ref. Panie dobry jak chleb,
Bądź uwielbiony od swego Kościoła,
Bo Tyś do końca nas umiłował,
Do końca nas umiłował.

CFG
aFG
aeFC
dGC

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,
Byśmy do nieba w drodze nie ustali.

Cd
F d D7 G
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Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię,
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

G7 C e C a
DG

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem.
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy,
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
4. 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.

Panno piękniejsza
1. Panno piękniejsza od poranka,
światło niosąca w mocnych dłoniach.
Wiotka wieczoru kołysanka,
jak pełnia lata, jak piwonia.
Ref. Stań się muzyką i nie mijaj,
AVE, AVE MARYJA.
2. Tęczo idąca po błękicie,
biała kapliczko z krętych szlaków.
Wrastaj powietrzem w ludzkie życie
i daj skrzydlatą ufność ptaków.
Ref. Niech się modlitwa w niebo wzbija,
AVE, AVE MARYJA.
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3. A kiedy cisza już nastanie,
gdy z białej łąki nas wyzbierasz.
Daj w swych ramionach odkwitanie,
kwiatom na wieczne tu i teraz.
Ref. Niech w uśmiech Boga się rozwija,
AVE, AVE MARYJA.

Panu naszemu
Panu naszemu pieśni grajcie.
Wysławiajcie Jego święte Imię.
Alleluja alleluja alleluja alleluja 2x

dCF
C d A7 d

Panu śpiewaj! Pana chwal!
W. Utwórzmy wspólny krąg,
Niech serc gorących splot,
Wyśpiewa chwałę Panu swemu dziś.
O usłysz naszą pieśń,
Śpiewamy Tobie cześć,
I pokój ześlij Panie na swój lud.

H7 e
Dh
CaDG
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CD
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Ref. Panu śpiewaj! Pana chwal! Alleluja!
Jego chwała Jego czas Alleluja!
Więc wyśpiewać dzisiaj chcę,
Całą radość duszy mej,
A na ustach moich pieśń Alleluja!

GeCD
GeCD
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1. Pan jest Mocą i Pasterzem,
Słyszę Jego głos.
On powiedział mi bierz ziemię i pracuj,
Bądź szczęśliwy z moją Mocą,

GD
CG
heaD
GD
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Radę sobie dasz,
Słuchaj nauk Mych i w sercu miłość miej.

CG
heaDG

2. Pana chwali moja dusza,
Chwaląc Jego moc,
Prawda Jego słów jest moją nadzieją.
Więc nie umrę lecz żyć będę,
Tak powiedział Pan.
Jeśli tylko chcę szczęśliwym mogę być.

Pewnej nocy
1. 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.
Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę,
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.
2. Gdy na wzgórzu Golgoty,
Za nich Zycie oddałem,
To umarłem za wszystkich,
Aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili,
Gdy mnie spotkał mój Jezus,
Wtedy byłem jak slepy,
On przywrócił mi wzrok.
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Pielgrzymka rzeszowska
Ref. Pielgrzymka rzeszowska wciąż wielbi Maryję.
E
Pielgrzymka rzeszowska wciąż śpiewa Jej cześć. A E
Powędruj z nami polami, lasami,
A E H7 E
Przed tron naszej Matki, by chwałę Jej nieść. A H7 E
1. W sierpniowy poranek, gdy słońce już wstało,
Świat cały rozbrzmiewał piosenką.
To rusza Rzeszowska Piesza Pielgrzymka,
By sławić Maryi zwycięstwo.

EA
E H7 E
EA
E H7

2. Wędrują dziś razem i młodzi i starzy,
By trudy swe ofiarować.
Za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie,
Za wiarę i miłość do Boga.
3. Wędrówki dni dziesięć, czas tak wspaniały,
Pan Bóg nam podarował.
Umocnić swą wiarę szansę masz wielką,
Maryja cię będzie wspomagać.
4. Nie zmarnuj tej szansy, tych dni rekolekcji
Nie rozmiń się w drodze z Chrystusem.
Uczyńcie co Syn mój dzisiaj wam powie
Niech Matki ta prośba cię wzruszy.
5. Od sześciuset - leci w narodzie króluje
Za nami się wstawia do Syna.
Rodziny odwiedza w swym wizerunku
Królowa rodzin jedyna.
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Pieśń jedności
1. Powiedziałeś Panie: „Dosyć lęku”,
Powiedziałeś: „Kochaj! W tym jest sens”.
Pokazałeś dziwny świat miłości,
W który teraz ponad wszystko wierzyć chcę.

hGD
hGD
h fis G
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Ref. Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności,
GAD
W której kochać chcemy wszystkich tak jak On. G A D
Chcemy żyć w prawdzie, wierze i miłości,
fis h G
Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny Dom. e A D
2. Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo,
W białą szatę stroisz cały świat.
Po ogrodach leżą płatki śniegu,
To nie zima – Anioł zgubił pióra swe.
3. I nadziei dałeś całe morze,
Tej nadziei, która każe iść.
Zbłękitniałe oczy Twej miłości,
Dają duszy wielką radość - kochać chcę.

Piękna Pani o smutnym obliczu
1. Piękna Pani o smutnym obliczu.
Piękna Pani z orłem na piersiach.

cBc
cBc

Ref. Racz wysłuchać wołania narodu,
Któremu imię, Polska.

As B c
f B Es

2. Piękna Pani o smutnym obliczu.
Piękna Pani z koroną na głowie.
3. O Maryjo, Bolesną nazwana.
O Maryjo pod krzyżem stojąca.
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Ref. O Maryjo, cierpiąca z narodem,
Któremu imię Polska.
4. Piękna Pani o twarzy bolesnej.
Piękna Pani z orłem błyszczącym.
Ref. Bądź Matką Narodu naszego,
Któremu imię Polska.

Pod Twą obronę
1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Podaruj mi Panie
1. Panie popatrz, codziennie winię drugich,
Trzymam w ręku mój kamień, by nim rzucić,
I nie rzucam, bo grzech mój przypomniałeś,
I uciekam choć lepiej było wrócić.

dAd
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Ref. Podaruj, podaruj mi Panie,
Słowa, które darowałeś Magdalenie,
Podaruj, podaruj mi Panie,
Tylko jedno, tylko Twoje przebaczenie.

dDg
C F A7
dg
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2. Ona jedna, wzgardzona Magdalena,
W swojej prawdzie przed Tobą, Panie stała.
Ona jedna przez wszystkich potępiona,
Dar największy od Ciebie otrzymała.
3. Panie widzisz, dziś zginam me kolana,
Dziś przed Tobą chcę w prawdzie stanąć cały.
I wyciągam ku Tobie moje dłonie,
Panie, nie daj, by puste pozostały.

Pokładam w Panu ufność mą
Ref. Pokładam w Panu ufność mą
Zawsze ufam Jego słowu.

e
ahe

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać Panie prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

eG
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2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się.
Lecz ufamy że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.
3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
Dusza moja ufa Jego słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.
4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud.
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie,
I obfite odkupienie.
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Polskie kwiaty
1. Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat, d g A d
Lecz serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd,
Adg
Został rodzinny dom – tam jest najpiękniej. A7 d A7 d D7
Ref. Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie jest Polska.
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2. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki. I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk rozkwitłe pąki.
3. Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna,
Hen, gdzieś po świecie. Zabierz ze sobą w świat,
Zabierz z rodzinnych stron mały bukiecik.
Ref. Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów:
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki...

Powołanie
1. Szedłem kiedyś inną drogą
Czas powoli mijał mi.
Lecz spotkałem na niej Kogoś,
Kto zachwycił sobą mnie.
Pan powiedział ty pójdź za mną,
Przez zwyczajne szare dni,
Nie bój się, Ja będę z tobą
Niech nie będzie smutno ci.

D e A7 D

D G e A7 D
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2. Powołałeś mnie jak Piotra,
Do codziennych, zwykłych spraw.
Prosta będzie każda droga,
Gdy nie będę na niej sam.
Pan powiedział…
3. Chcę Ci wszystko pozostawić,
Twoim wiernym uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością Panie,
proszę, dodaj sił.
Pan powiedział…

Pozwól mi przyjść do Ciebie
Ref. Pozwól mi przyjść do Ciebie
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Jednym łaskawym Twoim gestem.
1. Ty jesteś, Maryjo, taka czysta
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Maryjo, 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.
2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,
Uczysz miłości, uczysz wiary.
Patrzysz łaskawym na mnie sercem,
Uczysz wdzięczności i ofiary.
Zanim odejdę od stóp Twoich,
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Pozwól, że skończę na pytaniu,
Które dotyczy mego życia:
Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

Póki życia mego
1. 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.
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Ref. Błogosław duszo moja Panu, Alleluja, Alleluja. C F G C a
Błogosław duszo moja Panu, Alleluja, Alleluja. d G C
2. 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.

Prawo miłości
1. Kochany bracie, kochana siostro,
Nie wiem kim jesteś, nie wiem gdzie żyjesz.
Lecz chciałbym dla ciebie poświęcić wszystko,
Chcę dać Ci siebie.
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Ref. Takie jest prawo miłości,
Które dał Pan.
Takie jest prawo miłości,
Jest kluczem nieba bram.
Takie jest prawo miłości,
Więc jego strzeżmy.

G
a
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G
a
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I miłość wszystkim dokoła
Ze sobą nieśmy.

D7
CG

2. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz,
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze.
Zawsze otwarte moje ramiona,
Przygarną ciebie.

Przeogromna ziemio
1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,
wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.
E7
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd
i ogromne słońce przed Panem swym tańcz.

aC
d
aC
D E7

Ref. O Najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz, a G
niech płynie chwała, jak kadzideł dym.
F E7
2. Niech morze swym szumem, Pana niebios czci,
potoki niech mruczą, jezior tafla lśni.
A szczytów majestat sięgający chmur,
niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.
3. Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg,
patrzyłem na piękno Twoich palców cud.
Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas,
że ludzie to owce, a Tyś Pasterz nasz.
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Przyjdź Duchu Święty ja pragnę
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

DA
D
AD

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą swą do naszych dusz.
O niech twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.

Przyjdź z pokłonem
Przyjdź z pokłonem ludu Boży,
Przyjdź ze śpiewem ludu święty.
Sław Jezusa Twego Zbawcę,
Wspaniałego Króla chwały.

DG
AD
he
AD

Przykazanie nowe daję wam
Ref. Przykazanie nowe daję wam,
Byście się wzajemnie miłowali

EAH
H E fis H7 E

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca
Albo cymbał brzmiący

EA
AH
E
AHE
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2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę,
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał,
Byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał ubogim cała swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.
4. Miłość jest cierpliwa,
Miłość jest łaskawa,
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.

Psalm 146
Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie go na cytrze.
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest.
1. Chwal duszo moja, Pana mego Króla.
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył.
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał.
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja.
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą.
Kto ma nadzieje w Panu Bogu swym.
W Bogu, który stworzył niego i ziemię,
wszystko co żyje śpiewa Alleluja.
3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio.
Bóg twój Syjonie, przez pokolenia.
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko.
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja.
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Quo Vadis
1. Powiedz Panie dokąd idziesz
W tę upalną letnią noc.
Dokąd Cię prowadzi droga
Dokąd idziesz w taki mrok.
Powiedz Panie czemu w oczach
Taki wielki smutek masz.
Czemu patrzysz jakbyś prosił
O coś powiedz – Quo Vadis.

Dh
eA

Ref. Idę jeszcze raz dać do krzyża przybić ręce.
Idę jeszcze raz życie swe poświęcić.
Jeszcze jeden raz spojrzeć z krzyża tam.
Gdzie stoi Matka dla Ciebie – człowieku.
2. Nie chcę Panie abyś zdążył
W tę upalną letnią noc.
By na krzyż Cię prowadziła
Szara droga w taki mrok.
Wiem już Panie czemu w oczach
Taki wielki smutek masz.
Czemu patrzysz jakbyś prosił
O coś – wiem i wracam.
Ref. I pójdę jeszcze raz dać do krzyża przybić ręce.
Pójdę zamiast Ciebie życie swe poświęcić.
Pójdę zamiast Ciebie spojrzeć z krzyża tam.
Gdzie stoją ludzie dla Ciebie – Chrystusie.
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Raduje się dusza ma
Raduje się dusza ma wielbi Pana swego.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Sławić Cię będę za Twe dzieła.
Będę Ci śpiewał z całej siły.
Błogosławić będę Twoje imię.
Jest miłosierny Pan zastępów.
Moc Jego ramienia nad swym ludem.
Pan mój zbawca.
Błogosławić będę Twoje imię.
Jest miłosierny Pan zastępów.
Moc Jego ramienia nad swym ludem.
Pan mój Zbawca.

d
A
d
A
F
A
d
A

Uwielbia dusza moja Pana

Raz, dwa, trzy
1. Idziemy razem, trzymamy się za ręce,
Codziennie głębiej poznając Boży szlak.
A kiedy miłość zakwitnie w sercach naszych,
Jakże cudowny jest wtedy ten świat.

EAE
fis H7
EAE
Fis H7

Ref. 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 piersi tchu,
Śpiewaj dziś z nami, dziękując Mu.

E
H7
A H7 E
E
EA
AE
E fis H7 E E7
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2. Idziemy razem, trzymamy się za ręce,
Jak wielu ludzi codziennie mija nas.
Nie widząc innych, zaślepieni w sobie,
Spójrzcie na bliźnich, już najwyższy czas.
3. Idziemy razem, trzymamy się za ręce,
Codziennie głębiej poznając Boży szlak.
A kiedy miłość zakwitnie w sercach naszych,
Jakże miłością wypiękniał ten świat.

Rewolucja
1. Wkrąg przez cały świat,
Duch mocą swą wieje.
Wkrąg przez cały świat,
Jak rzekł prorok, tak dzieje się.
Wkrąg przez cały świat,
Kroczy potężna rewolucja.
Boża chwała wznosi się do gwiazd,
Tak jak szum potężnych wód.

C
C A7 d
F
F G C G7
C
C7
FC
GC

2. I w sercu mym też, Duch mocą ...
I w sercu mym też, jak rzekł ...
I w sercu mym też, kroczy potężna ....
3. Czy w sercu twym też, Duch mocą ...
Czy w sercu twym też, jak rzekł ...
Czy w sercu twym też, kroczy potężna...
4. O niech w nas od dziś, Duch mocą ...
O niech w nas od dziś, jak rzekł ...
O niech w nas od dziś, kroczy potężna ...
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Rozpięty na ramionach
Ref. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. h D A G Fis
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemie. h D A G Fis
1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,
h e A7 D
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi,
G e Fis Fis7
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża, h e A7 D
Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach. G e Fis Fis7
2. Pociesz zrozpaczonych, zrozum głodujących,
Modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.
Spójrz cierpienia sokole, na wszechświat na ziemię,
Na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.
3. A gdy będziesz sądził, Boskie miłosierdzie,
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę Siebie.

Ruszaj tam
Ref. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan.
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam,
Gdzie Ziemia Obiecana jest.

e
a H7
e
aHe

1. Wyruszył kiedyś tam
Abram ze swego Ur Chaldejskiego,
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że
Pan powiedział tak:

e
a H7
e
a H7 e

2. Już czekasz tyle lat,
By raz chociaż przeżyć wraz z Bogiem chwilę.
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że
Będzie taki czas – i usłyszysz.
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3. I wątpisz w życia sens,
Masz dość świata, ludzi, samego siebie.
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że
Będzie taki czas - i usłyszysz.

Sandały
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan,
By nieśli pieśń radosną,
Żegnając ich dał swoją moc
I mówił tak z miłością:

eD
Ce
eD
CeCDG

Ref. Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać.
Nie trzeba wam srebra brać.
O dach nad głową zabiegać

GC
DGCDG
C
De

2. Nowinę tę głosili więc
Po czterech stronach świata
Bogaci tak, nie mając nic,
Bo miłość jest bogata.
3. Gdy ukończyli żniwo swe,
W ostatnią drogę ruszyli.
Patrzyli w niebo na Ojca dom
I tak z ufnością śpiewali:

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

Fd
g C7 F C7
Fd
g C7 F C7
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Spocznij na nas Duchu Pana
Spocznij na nas Duchu Pana, /Duchu Pana/
Duchu mądrości i rozumu /i rozumu/
Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu miłości i mocy. /bis

DAhGA
DAfGA
DAGA
GAD

Syn marnotrawny (wersja 1)
Ref. Ojcze mój wracam już,
przyjmij dziecię swe,
do domu wracam z błędnych dróg,
dość już błąkać się.

CF
CG
CF
CGC

1. Od Ojca z dala szlak mój szedł,
teraz wracam już.
Tak długo mnie usidlał grzech,
teraz wracam już.

CFC
aG
C C7 F F7
CGC

2. Tak wiele zmarnowałem lat,
teraz wracam już.
Me siły, młodość zabrał świat,
teraz wracam już.
3. Świat zranił, złamał serce me,
teraz wracam już.
Ojcowski dom spokojem tchnie,
teraz wracam już.
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Syn marnotrawny (wersja 2)
1. Pustą, samotną drogą,
Z sercem ciężkim od win
I ze spuszczoną głową,
Szedł marnotrawny syn.

dg
C F A7
dg
dAd

Ref. Wróć, synu, wróć z daleka,
Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.

dg
Ad

2. I wychodzi na drogę, i wygląda stęskniony.
Czy nie wracasz do domu.
Tyle razy odchodzisz, i powracasz skruszony,
A On zawsze dla ciebie
Ma otwarte ramiona.

gCFd
A7 d
gCFd
A
d

3. Roztrwoniłeś swą miłość,
Z pustym sercem powracasz,
A On tobie przebacza.
I wychodzi naprzeciw
Serce Ojca zbolałe,
Wreszcie, synu, wróciłeś,
Tak czekałem.
Ref. Wróć, synu, wróć z daleka,
Wróć, synu, wróć, Ojciec czeka.
Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,
Jak długo jeszcze każesz czekać.

Szachownica
1. Uwielbia Ciebie Panie ziemia szachownicą pól, a G a G
Uwielbia Ciebie Panie cały świat.
Tęczą kolorów szumem borów, krajobrazem gór
Jesiennym liściem co na ziemię spadł.
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Ref. Pochwalony bądź Panie nasz.
Uwielbiony bądź Ojcze nasz. /2x

aFGa

2. Szepty sumienia czas istnienia każdy nowy dzień,
Tęsknota by dogonić szczęścia bieg.
Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń,
Na wieki sławię Panie imię Twe.
3. Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas,
I nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony niezmierzony pozostaje świat,
Z całą potęgą sławię imię Twe.

Śpiewaj Hosanna
1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Radość tchnij, proszę w serce me.
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
Bym Cię zawsze chwalił Panie mój.

DG
D A7
DG
D A7 D

Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
Śpiewaj Panu cały dzień.

D G E7
A7 D G D
D7 G E7
A7 D

2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Pokój tchnij proszę w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął,
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię.
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij proszę w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą służbą także chwalił Cię.
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Świeć Jezu świeć
1. Panie światło miłości Twej świeci,
Pośród wszelkiej ciemności świeci.
Oświeć nas Jezu Światłości świata,
Wyzwól prawdę, którą przynosisz,
Oświeć mnie, oświeć mnie.

ADAE

Ref. Świeć Jezu świeć,
Chwałą Ojca napełnij ziemię.
Płoń Duchu płoń,
W sercach ogień złóż.
Płyń rzeko płyń,
Zalej łaską narody całe.
Ślij słowo Twe,
Światłość niech stanie się.

A E fis
hE
A E fis
hGE
A E fis
hE
A E fis
hEA

D E cis fis
DEDE

2. Widzę Twoją Królewską jasność.
Która twarze nam rozjaśnia.
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie,
Oświeć mnie, oświeć mnie.
3. Panie wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości,
Badaj mnie wypal pochłoń ciemności,
Oświeć mnie, oświeć mnie.

Święte imię Jezus
Święte Imię Jezus. /2x
Jest na ustach mych i w sercu mym.
W mocy Ducha uwielbiam Cię.

GCD
ea
C7 D
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Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia,
W nim zbawienie jest.

eD
GDeC
a D /a7 G/

Tak mnie skrusz
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
tak mnie wypal Panie!
Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty,
Na zawsze Ty!!

eC
G
a H7 e
H7

To mój Pan
To mój Pan wiele mi uczynił
On moim Bogiem
To mój Pan wiele mi uczynił
On mnie uzdrowił

hG
AD
Ge
Fis h

To nasz Bóg
To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, D h G D
Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. /2x G D e ||A A||D
Bo Jezus odkupił nas, /2x dał życie swe,
CDG
Do końca ukochał nas /2x, wielbijmy Go.
CDG

Tobie chór aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi! /x2
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Dh
GA

Ref. Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja! (Alleluja!)
Alleluja!
Chwała i cześć! /x2

G
h
G
eA

Twoja miłość jak ciepły deszcz
Jesteś blisko mnie,
A tęsknię za Duchem Twym
Kocham kroki Twe
I wiem jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów, że:

e
DA
e
DA
CGA
C D F H7

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry
Święty Duch ogarnia mnie.

e a H7
eCDG
ea
H7
eChe

Ty wskazałeś drogę do miłości
1. Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ga
Ty Panie.
CG
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, G a
Ty Panie.
CG
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
a D7 G e /G7/
Tylko Ty Panie, tylko Ty. (2x)
a D7 G /C G/

125

2. Ty oddałeś życie za nasz wszystkich,
Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty Panie.
U Twych stóp cały świat,
Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty Panie, tylko Ty. (2x)
3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy,
Ty Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty Panie.
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi.

Tyle dobrego
1. 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.

DGD
A7
DGD
D e A7 D

Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok,
Za radość mą, szczęśliwy rok.
Nawet za chmurne deszczowe dni,
Za wszystko Panie, dziękuję Ci.

D A7
A D A7
D7 G D
D e A7 D

2. 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.
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3. 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.

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

DGA
DAD

2. Światłem Swym rozświetlasz drogę,
Która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości,
Gdzie radośnie płynie czas.

U drzwi Twoich
1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
Czekam na Twe zmiłowanie.
2. Który pod osłoną chleba,
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,
Choć zakryty, lecz prawdziwy.
4. W Tym Najświętszym Sakramencie,
Z nieba stawa tu w momencie.
5. Jak wielki cud Bóg uczynił,
Że chleb w Ciało swe przemienił.
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6. A nam pożywać zostawił,
Ażeby nas przez to zbawił.
7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny,
W majestacie swym niezmierny.

Uczyńcie co wam mówi Syn
1. Usłysz Bożej Matki głos,
Która wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić,
Cud przemiany serc.

e H7
He
e a e H7
H7 e E

Ref. Uczyńcie co wam mówi Syn,
Przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się Słowo Boże stanie,
Ciałem w każdym z nas.

E H7 E E7
A H7
EA
H7 E

2. Serce ludzkie dręczy głód,
Ciągle szuka gdzie jest Bóg.
Naucz Matko jak powtórzyć,
Betlejemską noc.
3. Bóg ukochał w Synu świat,
Chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz Matko jak zbudować,
Bogu w sercu dom.

Uwielbiajcie Pana
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed nim ludu utrudzony.
On osuszy Twoje łzy, on ratunkiem będzie ci.
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daBCd
daBCd
d F G d A7

U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. d a B C d
Niepojęty w Swej mądrości, Święty, Święty Bóg miłości.
d F G d A7
Śpiewaj Panu Ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.
daBCd

Uwielbiam Imię Twoje Panie
Uwielbiam Imię Twoje Panie.
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję.
Z radością śpiewam Ci pieśń.

GCD
GeD
eA
a7 D D7

Ref. 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.

GCD
GCD
GCD
DCD

W drogę z nami
1. W drogę z nami wyrusz Panie,
Nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy podaj rękę,
Gdy upadniemy pomóż wstać.

Ca
dG
Ca
d F G G7

Ref. I do serca swego prowadź,
Prowadź nas.

Ca
dGC

2. Zabierz smutek, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił.
Byśmy innym nieść pomogli,
Ciężar krzyża przez ten świat.
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3. Poprzez piachy, ostów kolce,
Z nami idź do niebios bram.
Po pustyniach wody swojej,
Osłabionym zechciej dać.
4. Chcemy z Tobą wybudować,
Nowy kraj nasz, nowy świat.
Tam, gdzie nie ma nienawiści,
I gdzie każdy jest jak brat.
5. Naszą wiarę mocną uczyń,
By przestała się już chwiać.
Daj nam pełnię swej ufności,
Co przy Tobie każe trwać.

W kruszynie chleba
1. W kruszynie chleba Panie jesteś,
Schowany wielki Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
By ofiarować siebie nam.
2. W tych kroplach wina Twoja Krew,
Przelana za nas Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
By ofiarować siebie nam.
3. Ty Panie, miłością jesteś,
Ty Panie, kochasz nas.
I proszę Ciebie by tak było,
Wciąż przez wiele lat.
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Cea
FGCa
FGCa
FG

W lekkim powiewie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie. /4x a D7 a D7
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
FG
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
FG
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
a F E a D7

W naszej braterskiej gromadzie
1. W naszej braterskiej gromadzie,
Nic nie stoi na zawadzie,
Na ustach śmiech, wszędzie słychać śpiew.

A
A
EA

Ref. My chcemy życia,
Bez palenia i bez picia.
Z czystym sumieniem iść przez ten świat,
Choćby iść wciąż pod wiatr.
A po wędrówce,
Nasze młode zwarte hufce,
Staną u szczytu bram
Gdzie nas czeka Pan.

A7 D
A
EA
A
AD
A
h
EA

2. Przyjdźcie do nas przyjaciele,
Przyjdźcie będzie nam weselej.
Będzie nas cieszył świat,
Jak za dawnych lat.
3. Będziesz szedł sprężystym krokiem,
Będziesz patrzył jasnym wzrokiem.
I poznasz życia czar,
Bez tych złudnych mar.
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W swe ramiona mnie weź
W swe ramiona mnie weź mocą krzyża dodaj sił.
eCDe
W księgę życia wpisz mnie do swej chwały przyjąć chciej.
eCDe

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
– u Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
– radosną Bogu śpiewajmy pieśń!
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

aGa
aGa
aGa
aGaGa
FGa
FGa
FGa
FGa

Weź w swą opiekę
1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana!
Niechaj miłością każdy przejęty
Czci w Nim Jezusa, naszego Pana,
Czci w nim Jezusa, naszego Pana.
2. Niech Serce Twoje Ojca Świętego
Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
Niechaj się do Pana modli za niego,
Od złej przygody niechaj go broni. 2x
3. I kraj nasz cały i lud Twój wierny
Tobie, Maryjo, dziś polecamy!
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FdgF
d F C7
FdgFC
FBCFCF
FgFCF

Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,
Którego przez Twe Serce błagamy. 2x
4. W jedną rodzinę połącz nas w niebie,
W wiecznej świątyni Syna Twojego,
Byśmy, Maryjo, chwalili Ciebie,
U tronu Boga, Pana naszego!

Wielbić Pana chcę
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

dGdBCFA
dGdBad

Wiele jest serc
Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. d g C E A7
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
d g A7 d
1. Napełnij serce twoje, tym kosztownym nasieniem. d g C F A7
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi. (2x) d g A7 d
2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. (2x)

Wspaniała Matko
1. Wspaniała Matko do Ciebie ludzie,
Biegną po pomoc w trosce i trudzie.
Bo Ty ... pomagasz nam.
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,
Pragniesz pomagać swoim ramieniem,
Bo Tyś ... nadzieją nam.

E E7
A
H7 E H 7
E
A
H7 E
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Ref. Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie, H7 E
Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie.
A
Jesteś nam prawdy drogą do Syna.
H7 E /H7/
Za Twoje troski i Twoje starania,
E
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania,
A
Dzięki Ci za to, że jesteś Matką.
H7 E
2. Maryjo, Matko my przychodzimy,
O wstawiennictwo Ciebie prosimy,
Bo Tyś ... ostoją nam.
Ty nam podajesz pomocną rękę,
Z życia usuwasz grzechu udrękę,
Bo Tyś ... ratunkiem nam.
3. Czarna Madonno z Tobą idziemy,
Na Jasną Górę pielgrzymujemy,
Bo Ty ... tam czekasz nas.
Błogosław młodzież, utwierdź rodziny,
Weź w swą opiekę polskie dzieciny,
Bo Tyś ... ostoją nam.
4. Idziemy Matko drogą pielgrzymki,
Tobie dajemy nasze wysiłki,
Bo Tyś ... opieką nam.
Ty zaś o Matko proś Syna Swego,
Wstaw się za nami Matko do Niego,
By On ... wysłuchał nas.

Wspaniały Dawco Miłości
1. Wspaniały Dawco Miłości,
Składamy na Twoim stole.
Wszystko co mamy, wszystko co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje. (3x)
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DGDG
DeA
e A fis h7
e G A7

2. Wspaniały Dawco Miłości,
Składamy na Twoim stole.
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak to od wieków jest Twoje. (3x)
Recytacja:
Składamy na Twoim stole – wszystkie dni radosne. Trudy,
pracę, wszystko co minęło – wszystko co przyjdzie. I czekanie nasze i miłość naszą – która w Twej bezkresnej Miłości
ma źródło.

Wszystkie moje troski
1. Wszystkie moje troski i kłopoty,
W Twoje ręce oddam Panie mój.
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś,
Byśmy idąc nieśli Imię Twe.

DAh
GgA
D Fis h G
gAD

2. Zawsze chciałem zostać apostołem,
Było to pragnienie w życiu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię,
Aby Imię Twe znał cały świat.
3. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwy,
Bóg obiecał wieczne szczęście dać.
Chce, byś pomógł ludzi doprowadzić tam,
Gdzie będzie wieczne szczęście i On sam.
4. Spróbuj także ty kochać człowieka,
Chciej odnaleźć dobroć, miłość w nim.
Nie skazuj go na to, aby przepadł gdzieś,
Skąd nie będzie mógł już wrócić tu.
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Wszystkie nasze dzienne sprawy
1. Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy
A gdy będziem zasypiali
Niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody
Od wszelakiej broń nas szkody
Miej nas zawsze w swojej pieczy
Stróżu i Sędzio człowieczy.

Wszystko Tobie oddać pragnę
1. Wszystko Tobie oddać pragnę,
I dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię Jezu kochać wiernie,
Dzieckiem Twoim zawsze być.

DA
hGAD
DA
hGAD

Ref. Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją,
Panie Jezu weź.

De
AD
DG
AD

2. Wszystko Tobie oddać pragnę,
Od najmłodszych moich lat.
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł,
Pokusami swymi świat.
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Wy jesteście na ziemi
1. Wy jesteście na ziemi światłem mym.
Wy jesteście na ziemi światłem mym.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was.
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

De
A7 D D7
GD
e A A7 D /D7/

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym.
My jesteśmy na ziemi światłem Twym.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas.
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
3. Matko pomóż na ziemi światłem być.
Matko pomóż na ziemi światłem być.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas.
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

Wznoszę ręce
1. Wznoszę ręce me wzwyż,
Z moich ust chwała brzmi,
Sercem pełnym wdzięczności,
Błogosławić Cię chcę.

E
fis
H
E

2. Błogosławić Cię chcę (2x)
Sercem pełnym wdzięczności
Błogosławić Cię chcę.

Z dawna Polski Tyś Królową
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Ociemniałym podaj rękę,

e H7 e H7 e
GaD
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Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo.

H7 e
C H7 e H7 e

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo.
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo.
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo.
3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo.

Z Maryją nieśmy Boga w świat
Ref. Z Maryją nieśmy Boga w świat,
W rodzinę jak za dawnych lat,
Niech pali się w nas dobry duch,
Niech w domach naszych będzie Bóg.

Es B Es
As Es B
Es B Es
As B Es

1. Choć mija czas, ten blask rozjaśnia nasze mroki. As B Es
Z Jasnej Góry znak, toruje nasze ludzkie drogi. As B ES
2. Żyć uczy nas, Maryja gospodyni Kany,
W wierze ojców trwać, Królestwem czynić lud wybrany.
3. Pozwólmy się Maryi kochać i ją przyjąć,
Odrzucajmy grzech, niech rządzi nami boża miłość.
4. Z Nią idźmy więc, na wszystkie kontynenty świata,
Braciom dobro nieść, by nikt o miłość nie kołatał.
5. Radujmy się Królowo Polski Matko Boga,
I dzięki Niej nie dojdzie do nas żadna trwoga.
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Zapada zmrok
1. Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

D e A7
E A7 D D 7
GD
e A7 D D7

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok,
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.
3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk,
I tym co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko daj szczęśliwą dobrą noc.
4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc,
I tym co dzisiaj zasną raz ostatni
Panienko daj szczęśliwą dobrą noc.
5. Zasypia świat piosenką kołysany,
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów,
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Zaufaj Panu już dziś
1. Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś.
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic

G
C
GDGD
G
C
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Zaufaj Panu Już dziś.
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś.
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś.
Ref. Zaufaj Panu już dziś!
Zaufaj Panu już dziś!
2. Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś.
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś.
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś.
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś.
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś.
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś.
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Zbliżam się w pokorze
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

DAh
G A D (D7)
G A fis h
G A D D7

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

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

e
ae
ae
Cea
eae
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2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud,
Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud.
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej duszy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.

Zmartwychwstał Pan
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc c B
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc
cB
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
f c Es B
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć
f c Es B
1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska c B ES f G7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku c B Es f G7
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić c B ES f G7
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić c B ES f G7
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona,
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.
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Zmartwychwstał Pan
1. O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

eD
DC
H7

Ref. Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan,
eD
Zmartwychwstał Pan, Alleluja,
C H7
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
e D C H7
2. Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.
3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.
4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy,
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DODATEK
Od jutrzenki
C

G

C

1. Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza,
G

blaskiem Swoim wypełniasz nam ziemię,
F

E

a

a wśród gwiazd, co jaśnieją na niebie,
D

G

nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty.
C

F

Ref. Piękna Tyś jest jak słońce,
G

C

jasna nad blask księżyca,
D7

F

gwiazdy zaś najpiękniejsze
C

G

C

nie są piękne jak Mario Ty. /bis
2. Matko Boga i Matko nas ludzi,
Tyś radością jest świata całego.
Przyjmij prośby od dziecka Twojego,
hołdy nasze, radości i łzy.
3. O Dziewico najczystsza, najświętsza,
najgodniejsza zachwytu i chwały
spraw, by święte i czyste się stały
serca nasze, marzenia i sny.
4. Wniebowzięta Królowo wszechświata,
przyjm nas wszystkich w Twą świętą niewolę,
by przez ziemskie cierpienia i bóle,
bramy niebios otwarły się nam.
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Nie bądź smutna o Panno Maryjo
A

A7

1. Czarna Pani w częstochowskiej Ikonie,
D

A

E

Jesteś smutna, choć jesteś na tronie.
A

A7

Twoja troska zamknęła się w słowa,
D

A

Czy lud Bogu wierności dochowa.
E

A

Usłysz Matko głos polskiej młodzieży,
E

A

A7

Od nas przecież, tak wiele zależy.
D

D

Odżuć smutek, bo w polskiej rodzinie,
H7

E

Przyrzekamy, że wiara nie zginie.
A

h

Ref: Nie bądź smutna o Panno Maryjo,
E

A E

Spójrz jak serca dla ciebie dziś biją.
A

A7

D

Nie bądź smutna, bo Tobie śpiewamy,
A

E

Nie bądź smutna, bo Ciebie kochamy.
2. O Czarna Pani, Twe spojrzenie dziś woła,
O swobodę, o wolność Kościoła.
Twoje oczy zadają pytanie,
Co z narodem bez Boga się stanie.
Uwierz Matko, zaufaj nam szczerze,
Naszej wiary nam nikt nie odbierze.
Niech to słowo dziś dane Ci sprawi,
Że się uśmiech na twarzy Twej zjawi.
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Chrześcijanin to ja
A

E

Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
A

E

Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
A

A7

D

Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,
A

E

A

Że chrześcijanin to właśnie ja.
A

E

Ref: Więc żyjmy, jak można najpiękniej,
A

Czy wielkie, czy szare są dni.
A

A7

D

Bo życie to skarb w naszych rękach,
E

A

E

I przez nas ma świat lepszym być.
Wielka troska o budowę królestwa,
Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
I przez mnie także Kościół ma rosnąć,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.
Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
Który chce lepszym być każdego dnia.
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
Bo chrześcijanin to właśnie ja.
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Maryjo, Tyś naszą nadzieją
d

g

Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz swoje oczy,
C

F

A

Wówczas dojrzysz tylko smutek, który nasze życie mroczy.
d

g

Dni tak szare, tak podobne, bez uśmiechu i radości,
C

F

A

Tylko smutek sam pozostał, który w sercach naszych gości.
g

d

Lecz nadzieja jest w Maryi, która sama choć stroskana,
g

G

C

C7

Zawsze cieszy i rozdaje łaski, które płyną od Pana.
F

g

Ref. Maryjo, Tyś naszą nadzieją,
G

C

Maryjo, Ty radość nam dasz.
F

B

Spraw Mario, niech serca się śmieją,
F

C

F

Maryjo, daj na szare dni pogodną twarz.
2, Wejdź, o Mario, w nasze życie, w nasze serca i zagrody,
Daj na szare dni codzienne trochę szczęścia i pogody.
Schyl się, Matko, nad ludzkością, co pokoju jest spragniona,
I jak tulisz swego Syna, tak nas wszystkich weź w ramiona.
Przynieś, Matko, na swych rękach tę największa radość świata,
Przynieś, Matko, nam Jezusa w nasze młode, trudne lata.
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Gdy serce twoje
Gdy serce twoje napełni się trwogą,
I ciężar ogromny przygniata do ziemi,
Gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą,
To pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni.
Ref.: To Matka ukoić, może twe serce,
Przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa.
Wziąć wszystko co Twoje, we własne Swe ręce,
I zanieść ten skarb, do Syna - Chrystusa.
2. Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden,
By poprzez wędrówkę w upale i znoju,
Zobaczyć twarz Matki promienną i jasną,
By tam się z Nią spotkać i zaznać pokoju.
3. A jeśli ma w sercu nadzieja powrócić,
I nadać życiu nowe wartości,
Sprawić to może Panienka Przeczysta,
Patrząca na ludzi oczyma miłości.
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Chodź z nami
A

Ref: Chodź z nami,
D

chodź z nami na szlak
E

A

/E/

I śpiewaj Maryi tak.
1. Do Maryi dziś idziemy,
W sercach radość Jej niesiemy,
I entuzjazm naszych młodych lat.
Nasze troski i cierpienia,
Matka w radość nam przemieni,
Będzie dla nas świat.
2. Matko z Tobą chcę wędrować,
Chcę do Ciebie pielgrzymować,
Tylko z Tobą chcę przez życie iść.
Za Twe serce, za Twe dary,
Chcę Ci życie oddać całe,
I w nim Ciebie Matko wielbić czcić.

W nowe jutro
C

1. W nowe jutro dziś idziemy,
G

W nowe jutro, lecz nie sami.
d

Nic bez Ciebie, wszystko z Tobą,
D7

C

G7

Jasnogórska nasza Pani.
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C

d

Ref: Przed Tobą Matko, Twoja Polska zatroskana,
G

C

W błagalnej prośbie zgina dzisiaj swe kolana.
C

C7

G7

F

Maryjo dźwignij naszą pracę i nasz trud,
C

G

C

Maryjo dźwignij solidarny polski lud.
2. Tylko z Tobą solidarni,
Tylko z Tobą trwać pragniemy.
Naszą pracą i modlitwą,
Lepsze jutro zbudujemy.

Matko z częstochowskiego wizerunku
D

A

G

A

Ref: O, Matko z Częstochowskiego wizerunku,
G

fis

Fis

h

h

(Ah)

e

A

Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,
D

G Fis

Źródło światła i życia dla nas,
G

h

Bądź Matką /2x naszego zawierzenia.
D

A

h

A

1. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć,
G

fis

e

A

W jedynym świetle, którym jest Jezus,
D

A

h

e

G

A

A7

Aby moc Zmartwychwstałego była uzdrowieniem.
2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek
Dotkniętym ogniem Bożego światła
Wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca.
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3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę
I za Jezusem pójść drogą krzyża,
By w ciemności nikt nie chodził, lecz miał światło Życia.

Ku niebu, ku słońcu
C

d

G

C

1. Ku niebu, ku słońcu, idziemy bo cel nasz w górze tkwi.
C

D

G

Do Matki, Królowej, do Tej, która światłem naszych dni.
C

G

Ref: Po nowe serce, na Jasną Górę,
F

G

C

Bo już sumienia ruszyć nadszedł czas.
F

C

Po nowe serce dla całej Polski,
F

G

C

Po nowe serce dla każdego z nas.
2. My kochać pragniemy, i ufać i wierzyć przez lepszy czas.
Więc w trudzie idziemy, po dar łaski dla każdego z nas.
3. Po miłość, i pokój, po radość na nasz codzienny znój.
Na święto Twe Matko, na rok jubileuszowy Twój.
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Serdeczna Matko
Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki.
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.
Ty masz za sobą najmilszego Syna,
Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna.
Gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła,
Łatwo Go skłonisz, o Matko przemiła.
Dla Twego Syna wszystko Bóg uczyni,
Daruje plagi, choć człowiek zawini.
Jak Cię cna Matko nie kochać serdecznie,
Gdy się skryć można pod Twój płaszcz bezpiecznie.
Dla tych boleści, któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała.
Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.
A gdy ujdziemy, gniewu, jak i chłosty,
Pokaż nam Matko, tor do nieba prosty.
Niechaj to serce kochamy na wieki,
Z którego dotąd żyjemy opieki.
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Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Kyrie eleison. Christe eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
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Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim,
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała †
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi,
zawsze Dziewicy *
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

KOMPLETA (czyli modlitwa na zakończenie dnia)
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Rachunek sumienia! Zastanowię się: Czym obraziłem Boga?
Co jest moją wadą główną? I jak nad nią pracuję?
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Hymn:
1. Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.
2. Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka,
Twojego ratunku czeka.
3. Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.
4. A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty.
5. A za dzień Ci dziękujemy,
O szczęśliwą noc prosimy,
Byś nas zawsze błogosławił,
A po śmierci duszę zbawił.
6. O Najświętsza Matko droga,
Proś za nami w niebie Boga,
Proś i czuwaj wciąż nad nami,
Ze świętymi aniołami.
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Ant. Pan cię okryje swoimi piórami,
* nie ulękniesz się strachu nocnego.
Psalm 91 (O Bożej opiece)
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, †
pod Jego skrzydła się schronisz; *
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
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"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan cię okryje swoimi piórami,/
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie: Ap 22, 4-5
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich
czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła
lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków.
Responsorium krótkie:
K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego.
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Pieśń Symeona: Łk 2, 29-32
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,* podczas snu nas
osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali
w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas
osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali
w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj
tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen.
Pod Twoją Obronę…
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