DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg,
abym przemówił z wielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je.
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.
Duchu Miłości wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

D A h (G A)
DA
hGA
DAh
GA
D fis
GDeA

Duchu Święty! Duchu Święty! / x2
O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj.
O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj.

eCaH
/
/ x2

Duchu Święty przyjdź / 2x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, /
niech miłość zagości w nas.
/ x2

CGC/CFG
FC/FC
FCG

Duchu Święty wołam przyjdź (2x)
/
Bądź jak ogień w duszy mej (2x)
/ x2
Bądź jak ogień w ciele mym (2x) Rozpal mnie /
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
Miłosierdzie Jego wielkie jest
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych, którzy chcą miłować Go.

A
e
DA
eDA
eDA
eDA
eDE

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty przyjdź
Dotknij naszych serc
Rozpal ognia żar
Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy swej
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc

DG
hA
DG
hA
/
/
/ x2
/

e fis
e fis
e fis
G fis / G Fis7

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię ,
/
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. /
Obmyj mnie i uświęć mnie,
/ x2
uwielbienia niech popłynie pieśń.
/
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał,
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.
Duch Twój Święty niech dotknie nas.
Każdy spragniony i słaby też.
niech przyjdzie do Źródła
serce obmyje swe
Niech ból i cierpienie zanurzy Pan
w Swym Miłosierdziu
niech głębia woła w nas.
Panie Jezu przyjdź /x2
Duchu Święty przyjdź /x2

AEDE
DADE
CG
F
deF

CGFeF

d
B
gA
d (BA)
gF
gF
gAd

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie

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

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty
przyjdź, potrzebujemy Cię.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty,
przyjdź do naszych serc.
Spocznij na nas Duchu Pana
Duchu mądrości i rozumu
Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu Miłości i mocy

CF
CF
CGFa
FGC

Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś.
Wzywam Cię Duchu przyjdź
Czekam wciąż, byś dotknął nas
Wzywam Cię Panie przyjdź
Jezu, Zbawco do dzieci Twych
Jak spragniona ziemia rosy
dusza ma.
Tylko Ty możesz wypełnić
serca głód. / x2
Ześlij deszcz, ześlij deszcz
Otwórzcie się bramy nieba.

hA
GA

FGa
FGa

CaFa
FGa
FGC
FGa
FGa
FGa
FGC

eC
GD

UWIELBIENIA
Będę śpiewał na cześć Pana,
fis E fis
który dobrem nasyca mnie.
fis E fis
Będę śpiewał na cześć Pana, /
hEAD
On nasyca dobrem życie me. / x2
h E fis
Będę śpiewał Tobie
Mocy moja.
Ty Panie jesteś mą nadzieją,
Tobie ufam i bać się nie będę.

CFG
Ca
FGC
adGC

Blisko, blisko, blisko
a
Jesteś Panie mój
F
Blisko tak, że czuję
d
tchnienie Twe
Ea
I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia
Karmisz moją duszę

a
F
d
E

Błogosławić Cię chcę
DAh
ogłaszać Twą potęgę moc i cześć.
DAh
Tobie oddaję serce swe
DAh
Jezu uczyń w nim łaski cud.
DAGA
Oddaję Ci cześć
/
D
serce me weź
/
h
niech wielbi Cię, wysławia Cię /
DA
Panie mój
/ x2
D
serce me weź
/
h
niech wielbi Cię na wieki już /
DA
Alleluja, Alleluja!
/
G D A, G D A
Boże Twa łaska nad nami jest
DAG
Twoja miłość przychodzi wciąż
DAG
Działasz w mocy pośród nas
eGA
Przenikasz serca, gładzisz grzech
eGDA
My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej
/
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej / x2
Bóg jest zawsze między nami
Bóg jest zawsze blisko nas
On zna wszystkie twoje rany
Przed Nim się nie schowasz
Bóg jest zawsze blisko przy nas
Możesz do Niego przyjść
Chce obmyć to co skrywasz
Nie musisz bać się dziś
Emmanuel - jest blisko nas
Emmanuel - dotyka nas
Emmanuel - nie mamy sił
Emmanuel - Ty musisz przyjść

DGA
DGA

aF
C G (E)

Chcę wywyższać Imię Twe,
G C D…
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,
GCDCG
na krzyżu zmarłeś by mój zapłacić dług.
GCDCG
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty!
GCDHe
Chcę wywyższać Imię Twe.
eCDG
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.
/
Wznoszę w górę swoje ręce,
/x2
uwielbiając Imię Twe.
/
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, /
nie dorówna Tobie nikt,
/ x2
nie dorówna Tobie nikt.
/
Jesteś mą nadzieją, wiarą życiem. /
Daj mi poznać Twoje drogi,
/ x2
bym nie zbłądził nigdy już
/
Jesteś świata Panem i Opoką.
/
W Tobie składam troski swoje,
/ x2
Tobie serce daję swe.
/

Gh
C
aD
Ge
C
aD
Gh
C
aD
Gh
C
aD

Chwalcie Pana niebios,
/
e
chwalcie Go na cytrze
/
Chwalcie króla świata
/ x2 D h
bo On Bogiem jest.
/
Ce
Chwal duszo moja Pana mego Króla,
e
chcę chwalić Pana jak długo będę żył,
DhCe
chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, e
chcę Go wysławiać śpiewać Alleluja!
DhCe
Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą
e
kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
DhCe
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię
e
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja!
DhCe
Pan Bóg króluje wesel się ziemio!
e
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
DhCe
On dał ci życie On dał ci wszystko
e
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!!!
DhCe
Jak Dawid kiedy przed Bogiem był
Będę tańczyć ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym.
Jak Miriam grała na bębnie swym.
Będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym.
Pokłońmy się przed Bogiem,
Oddajmy Jemu cześć!
Wielbijmy Imię Jego,
Śpiewajmy Jemu pieśń!
Jak Judejczycy przed bitwą swą
Zawierzmy Panu i chwalmy Go,
Pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,
Oddajmy Panu chwałę i cześć,
A wróg ucieknie wnet.
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
a w nocy wierność Twoją
przy dziesięciostrunnej harfie i lutni
i dźwięcznej cytrze.
Jeden dzień w przedsionkach Twych
lepszy jest niż innych tysiące

ae
ae
Gea

FG
FGa
FG
FGa
ae
ae
Gea

a
(Panie)d
G7 (Imieniu)C E
a
(miłosie.)d
a
EFd
a7 E (a)
E fis
AHE

Jeden jest tylko Pan,
he
tutaj jest Jego dom.
Ah
Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie
hA
I razem chwalmy Go.
Fis h
Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas,
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,
Bogu oddajmy cześć.

Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go!
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie! / x2
Ty otwierasz nasze oczy
/
na piękno Twoje Panie!
/
Ty otwierasz nasze oczy,
/ x2
Panie!
/
na Twoje piękno!
Jezu pokaż mi mój grzech,
bym mógł zobaczyć Twą Twarz

DAhG

DAhG
eh
A
eD
A
D

d A7 B (C D7)
g7 C7 F (e7 A7)

Jezus /x5
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech /
Zmartwychwstał Pan, On Królem jest. /x2

CGFGC
FC
FG

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

eGDe
aeDe

Jezus daje nam zbawienie,
dCad
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w Mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
W Jego ranach uzdrowienie,
dCad
w Jego śmierci życia dar.
Jego Krew, to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
Jezus jest z nami tu /x3
A jego moc działa dziś, by namaścić Cię
A jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię
A jego moc działa dziś, aby zbawić Cię
Jezus jest z nami tu
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.

GAD

Ca
d G G7
Ca
d G C C7
Fe
d C C7
Fe
dC

FCAd

Jezus, Jezus
Święty namaszczony Pan, Jezus
Jezus, Jezus
Boży Syn, Jedyny Pan, Jezus
Twe Imię jak miód na ustach mych
Twój Duch jest jak woda w duszy mej
Twe słowo jak lampa dla mych stóp
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham

CGF / CGF
CGFd / CGC
/
/
/ x2
/

Jezus zwyciężył, to wykonało się,
he
szatan pokonany
A
Jezus złamał śmierci moc
D Fis
Jezus jest Panem, o Alleluja!
he
Po wieczne czasy Królem królów jest. Fis h
Jezus jest Panem (4x).
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.
Kim jesteś Ty Panie,
A kim jestem ja?
Kim jesteś Ty, a kim ja?
Kim Ty? a kim ja?

FC
FC
FC
dG

h / e / A / D Fis
he
Fis h

dBC

Kocham Ciebie, Jezu, wznoszę ręce dając cześć,
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię, Panie.
Król królów, Pan panów Chwała, Alleluja. / 2x
Jezus, Książę Pokoju. Chwała, Alleluja!
Jezus, Książę Pokoju. Chwała, Alleluja!
Któż jest jak On,
/
Baranek, Judy Lew, w Niebie Jego Tron /
U Jego stóp
/ x2
oceany drżą, Ziemia składa hołd
/
Chwal Adonai
od poranka pierwszych chwil
aż gdy zmrok zakończy dzień
Chwal Adonai
wszyscy ludzie wszystkich ziem
z Aniołami nucą Mu tę pieśń.

CaFG

dAd
FCA
FCAd

eCGD

Ce
D
aCD
Ce
D
aCDF

Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, /
teraz, zawsze, na wieki, Amen.
/ x2
Alleluja 3x. Amen. / x2
Moja droga jest prosta,
Idąc nią w sercu radość mam,
Bo wiem, że nie pomyliłem się.
Moja droga jest pewna,
Na jej końcu światłość jest,
Która wciąż mi mówi, Jak mam dalej iść.

D
A
GDA
D
A
GDA

Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest. /x2

DAGDA

dCad
dCd
dC/ad/dC/d

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
DAeh
DAeh
DAh

Mów do mnie Panie
GAh
chcę słyszeć Cię,
GA
przyjąć od Ciebie
GAh
co masz dla mnie.
GA
Nie chcę się chować
lecz w Tobie skryć .
w cieniu Twym Panie
chce iść.
Święty Potężny jesteś Panie nasz /
przed Tobą dziś możemy stać
/
dzięki łasce
/ x2
nie dzięki nam samym.
/

hAGh
AGh
A
GeA

My, którzy wszystko liczymy,
DAh
Ciebie mamy za darmo.
G D (G A)
Dajesz nam siebie w całości
DAhG
i jesteś taki rozrzutny.
D A (G A)
Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada /
DAeh
nie pozwól nam przespać poranka.
/ x2
G D G A (h)
Nie dość, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
Dałeś nam siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera.
Nasz Pan
Jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami i
Z nieba rządzi w Mocy,
Miłości, Mądrości swej
Niechaj miłość Twa
jak potężna fala
spłynie tu
przez łaski Twej zdrój,
Chryste dotknij mnie.

CGDe

DGD
DGA
fis h
fis h
GAD

Nie nam Panie nie nam
Lecz Twemu Imieniu daj chwałę i cześć
Nie nam, Panie, nie nam
Lecz Twemu Imieniu daj cześć

E H7
A fis E H
Gis7 cis
EHE

„Niepojęty, niezmierzony”
Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Stworzenie objawia Majestat Twój
Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz
hAD
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów
ogłaszając
GA
Niepojęty, niezmierzony
DA
gwiazdy stworzyłeś na niebie
G
i każdą z nich znasz
h
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
AG
Wszechmogący nieskończony D A
W zachwycie klękamy przed Tobą
G
By wyznać to że
h
wspaniałym Bogiem Tyś jest
AG
Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz
Kto maluje kolory porannych zórz
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc
Tylko Ty
GA
Otwórz me oczy, o Panie /
C
Otwórz me oczy i serce
/
e
Chcę widzieć Ciebie
/ x2 F
Chcę widzieć Ciebie
/
CG
Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej Swą miłość i moc
Gdy śpiewam
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Chcę widzieć Ciebie
Panie Jezu jesteś
Panie Jezu jestem
W twej miłości Jezu
Składam moje serce

hAD
eDC
eDC

hAD
eDC
hAD
eDC

Ga
FG
Ga
FG
FG
C

dCdA
CdAd

Panie Twój Tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie mój,
Królu mój
Wywyższamy Cię /3x Boże nasz

DeA
D / fis / h
eAD
D fis G D (A)

Pan jest Pasterzem moim
niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem
Czuwa nade mną Bóg, (3x) mój Bóg / x2

aea
FGC
/
FGCa
/ x2 d e a e a
/
CFaG
/ x2

Powietrzem moim jest (2x)
Obecność Twoja, Święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym (2x)
Twe żywe słowo dałeś mi dziś.
Bez Ciebie nie mogę już żyć...Panie
Dla Ciebie me serce chce bić...Panie

GC
DeCD
GC
DeCD
GDeCaD
GDeCaD

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg /2x
Jezus /4x

CGaF

Przytul mnie Jezu tak mocno do Siebie
Ukryj głęboko na dnie Swego Serca

h fis G e fis h

Radością moją Jezus dobry mój Pan / 4x
DGDAD
Wielkiego Boga znam
DG
On zawsze przy mnie jest
DA
Wielkiego Boga znam
DG
On przy mnie jest ze mną jest.
AD
Jego miłość ogromna, ogromna, ogromna
/
DGDA
Przy niej moja taka mała, taka mała, taka mała / x2 D G D A
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.

d
A7
d
A7
F
CA
d A7

Schowaj mnie pod skrzydła swe
CGaFDG
Ukryj mnie w silnej dłoni Twej
Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
FGC
Z Tobą wzniosę się – podniesiesz mnie F G a
Panie, Królem Tyś spienionych wód
FGC
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg
FGC
Święte Imię Jezus 2x.
GCD
Jest na ustach mych i w sercu mym,
eA
w Mocy Ducha uwielbiam Cię.
CD
Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam /
eHGA
ludziom innego Imienia w Nim zbawienie jest. / x2
C a D (G)
Święty/ 4x Święty Pan
CeF
Święty/ 4x Bóg i Król
CeF
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe
Królu wejdź i rozgość się
Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
tak mnie wypal Panie.
Byś został tylko Ty,
Byś został tylko Ty, jedynie Ty.

d
F
C
dA

Ce
FG

Tchnij moc, tchnij miłość /
eC
I przenikaj życie me!
/ x2
De
Bo całym sercem swym - oddaję Ci cześć
Bo każdą myślą swą - oddaję Ci cześć!
I z całej siły swej - oddaję Ci cześć
O Panie mój.
( - uwielbiać Cię chcę)
To on nasz Pan i król, odziany w majestat swój
ziemio raduj się / 2x
Okrywa światłość go, ucieka ciemność i zło
i drży na jego głos / 2x
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go /
wielki jest Bóg, Świat ujrzy to
/ x2
jak wielki, wielki jest Bóg.
/
On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem końcem on / 2x
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem / 2x

eDe
eDe
eDe
eCDe
Ge
CD
Ge
CD
G
e
CDG

Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi (2x).
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Chwała I cześć! (2x).

Dh
GA
Dh
GA

Ty jesteś skałą zbawienia mego
GAh
W Tobie ma siła i moc.
GAh
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem G A h
Do Ciebie wznoszę mój głos.
GAh
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci,
Bo Twa miłość wierna jest.
Tyś pomocą mą w potrzebach mych.
Panie przy Tobie chcę być.

GADh
GAD
G A fis h
e Fis

Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności,
DAG
Dałeś mi wzrok, abym mógł,
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości
W którym roztapiasz mój strach
Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę /
DA
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.
/
hG
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
/ x2
DA
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.
/
hG
Ty czasów Król, wywyższony na wieki.
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.
Uwielbiam Imię Twoje Panie,
GCD
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
GCD
W przedsionku chwały Twej staję.
eC
Z radością śpiewam Ci pieśń.
aCD
O Panie Jezu chcę wyznać, że
/
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
/
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił. / x2
Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.
/

GCD
GCD
GCD
aCD

Wielbić Pana chcę
Radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę
On źródłem życia jest

aDa
F G C E7
aDa
FGa

Wielbię Cię – całe życie Ci oddaję
Wielbię Cię – choć uczynki moje małe
Wielbię Cię – noszę w sercu Twoje znamię
Wielbię Cię –Ty znasz imię me na pamięć
Wielbię Cię – jesteś bliżej niż ja sobie
Wielbię Cię – dałeś wszystko w swoim słowie
Wielbię Cię – całym sercem, duszą, ciałem
Wielbię Cię – oto jestem dla Twej chwały.

D Fis7 h G A
G Fis7 h G A
D Fis7 h G A
G Fis7 h G A D

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie
/
cała ziemia śpiewa, śpiewa
/
Wielka radość na Syjonie
/ x2
Król zstępuje z nieba, z nieba
/
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień
Zobaczy to każdy z nas
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień
Uwielbi Go cały świat

CGDe

/
/
/ x2
/

Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia
Jezus, On mnie umacnia!

dBFC

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie /x2
Nie przez wicher ogromny, nie przez ogień
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą

aDa
FG
FG
aFEa

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam stworzył nas.
Jesteśmy jego ludem,
Jesteśmy Jego własnością.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w jego przedsionki.
Błogosławcie Imię Jego,
Chwalcie Pana dziś.
Albowiem dobry jest Pan,
Łaskawość Jego na wieki.
Albowiem dobry jest Pan,
Jego wielkość przez pokolenia.

eCDH

W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas...

h fis
GA
h fis
GAD
GADhGA
GAD

/
/ x2

CH

Wywyższamy Cię,
/
błogosławimy Cię
/ x2
Uwielbiamy Cię, Boże nasz. /
Tylko Ty, Panie tylko Ty,
/
godzien jesteś chwały i czci.
/ x2

d
Ca
dad

Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua / x2
Jedno jest imię pod niebem
Dane nam aby zbawić nas
Twoje imię ponad wszelką władzę
Panie Jezu Zbawco nasz
Ty zstąpisz do nas z nieba
By wprowadzić nas do Jeruzalem
Z wiarą czekamy na Ciebie
Panie Jezu Zbawco nasz

fis cis7 D E
fis cis7
D E fis cis7
fis cis7
D E fis (cis7)

FCaC
dad

POZOSTAŁE
Chlebie żywy, łamany drzewem krzyża
h A G Fis
wielbiamy Cię, uwielbiamy Cię
G h (Fis)
Krwi Przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię
Baranku Boży, chodzący ulicami serc
Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię
Jezus to nasz Pan
D A G (Fis)
Uwielbiajmy Go, uwielbiajmy Go
Gh
Chlebie najcichszy,
GD
otul mnie swym milczeniem, C D
ukryj mnie w swojej bieli,
GD
wchłoń moją ciemność.
ae
Przemień mnie w siebie,
/
bym jak Ty stał się chlebem. / x2
Pobłogosław mnie, połam, /
rozdaj łaknącym braciom. / x2
A ułomki chleba, /
eC
które zostaną / x2
GD
rozdaj tym,
/ eC
którzy nie wierzą w swój głód. / x2 G D
Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
/
On teraz biegnie, by spotkać mnie. / x2
Mija góry, łąki, lasy,
By komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić
By nasycić życia głód.
Maria Regina Mundi,
Maria Mater Eclesiae,
Tibi Assumus, Tui Memores,
Vigilamus, Vigilamus.

eC
GD
eC
GD

d
dgAd
dgd
CFA
dgd
Cad

h Fis h
heAD
heAD
e G Fis h

Marana tha- przyjdź Jezu Panie
W swej chwale do nas zejdź.
Marana tha, usłysz wołanie
Gdy się wypełnią wieki.
Jak rosy chłód na spragniony grunt,
Jak dobry chleb na głodnego dłoń.
W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
Przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
W Dziecięciu Ty objawiasz się nam
Przez wichru szum dajesz poznać się.
Gdy miłość swą okażemy w krąg
Przychodzisz już dziś na ziemię swą.

ADAD
AE
ADAD
AEA
adad
adaEA
adad
adaEA
adad
adaEA
adad
adaEA

Nic, nie musisz mówić nic,
/
dB
Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. /x2 C F A7
Pozwól kochać się, /
miłość pragnie Ciebie. /x2
Nie bój się, nie lękaj się,
/
Bóg sam wystarczy (2x)
/ x2
Zostań tu i ze mną się módl, /
razem czuwajmy (2x).
/ x2

h Fis h Fis
h A D A / h Fis Fis7

Nie bój się , wypłyń na głębię,
Jest przy Tobie Chrystus.

DA
GA

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

Dh
DA
D / G-g
D A D (G D)

Ofiaruję Tobie Panie mój,
całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.
Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie.

DAh
fis G g A / A
DAh
fis G A D
DAh
fis G g A /A
DAh
fis G A D

Schowaj mnie pod skrzydła Swe
/
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
/ x2
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg. (x2)
Odpocznę dziś w ramionach Twych
/
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
/ x2

CGaFdG
CGaFdG
FGC
FGa
FGC
FGC

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
D e
Pan z tobą. błogosławionaś Ty
A7 D
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławiony Jezus
Święta Maryjo, Matko Boża
Módl się za nami, za nami – grzesznymi
Teraz i w godzinę śmierci nasze. Amen / Amen, Maryjo Amen.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
1. Będę Panu w każdej porze
CD
Śpiewał pieśń wdzięczności
CD
na mych ustach chwała Jego
GC
nieustannie gości.
GD
2. W Panu cała chluba moja,
cieszcie się pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana,
sławmy imię Jego.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana,
raczył mnie wysłuchać.
I ze wszelkiej trwogi mojej
raczył mnie wyzwolić.
4. Więc skosztujcie i zobaczcie,
jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie,
ten błogosławiony.
5. Z czcią i lękiem służcie Panu
święty Ludu Boży.
Bo nie znają niedostatku
ludzie bogobojni.
Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

eCGD

dBgA
dCFgAd

Witaj pokarmie w którym niezmierzony
dCBC
Nieba i Ziemi Twórca jest zamkniony
dCBC
Witaj napoju zupełnie gaszący
FCBC
Umysł pragnący
F A7 d
Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności
Niesiesz godności
Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się najduje
Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi
Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K’ Tobie wołają
Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole,
Wszystko co mamy, wszystko co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje.
Radość i szczęście, trudy i znoje,
Choć i tak to od wieków jest Twoje.

DGD
DeA
GADh
GA
GADh
GA

