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Wprowadzenie
Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! (Jk 5,13)

Śpiew wyraża radość duszy. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy 
ktoś bardzo zakochany w innej osobie, nie ma w sobie pędu do nawet  
dyskretnego nucenia sobie pod nosem. Zakochany nosi w sobie taką energię 
radości, której nie jest w stanie w sobie ukryć.

Jeśli, jako Franciszkańska Młodzież Oazowa (FMO), jesteśmy  
„zakochani po uszy” w Bogu, to nie możemy tego w sobie gasić.  
Smutny oazowicz, to żaden oazowicz. To przeczy naturze Ruchu Światło-Życie,  
z którego bogatego dorobku formacyjnego FMO korzysta. Również  
przeczy to duchowości franciszkańskiej, na której FMO jest zbudowane.

Św. Franciszek niemal zawsze jest określany mianem „kuglarz Boży” 
– kuglarz, czyli człowiek prezentujący rozmaite sztuczki, aby wzbudzić  
w widzach zachwyt i zdumienie. Chciał on budzić zachwyt, ale tylko po 
to, by ukazywać wielkie dobro i pokój, które daje Pan. Św. Franciszka  
znamy jako człowieka niezwykle pogodnego, propagatora radości doskonałej,  
nawet w sytuacjach rodzących cierpienie. Niejednokrotnie brał do rąk dwa 
kije i widząc w nich swą wyobraźnią skrzypce i smyczek zaczynał nimi 
grać i radośnie śpiewać. Pieśń Słoneczna, którą ułożył, powstała właśnie 
wtedy, gdy miał najmniej powodów do radości – było to na krótko przed  
śmiercią, gdy tracił już wzrok i nie mógł spoglądać na światło. Pomimo tych  
dolegliwości i cierpienia, do jakiego przyczyniali się jego współbracia,  
potrafił wydobyć z siebie śpiew radości:

Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z naszym bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. (…)
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

My mamy być na takiej właśnie drodze – idąc przez nasze życie  
nieśmy innym ludziom radość i zapalajmy ich do optymizmu. Jako kuglarze 
Pana poruszajmy serca napotykanych ludzi, dawajmy im zawsze nadzieję.  
Smutek najczęściej jest przedsionkiem grzechu i nie prowadzi do Boga  
(chyba, że mamy na myśli tzw. Boży smutek, który prowadzi do pokuty  
i walki z grzechem). Nic nie daje takiej motywacji do radości jak czyste 
serce, z którego płynie najpiękniejsza i najbardziej wartościowa pieśń na  
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W przygotowaniu śpiewnika swój udział mieli: (w kolejności alfabetycznej)

Rafał Andrew Andrzejczak, Piotrek Banasik, Jan Bibel, Ola Dulęba,  
o. Alojzy Garbarz, Kuba Głowacki, o. Anicet Gruszczyński, Michalina Jakubowska,  
Karolina Hałaj, Paulina Krańska, Marysia Krawczyk, Zuzanna Krawczyk,  
Magda Kruk, Tomek Kurnik, Basia Miąsik, Ola Michałowicz, Kasia Mlak,  
Hubert Nowak, Marysia Okońska, Wojtek Pieniążek, Karolina Pucia, Kinga Stępień, 
Krzysztof  Tomecki, Marek Zieliński

oraz wielu niewymienionych, którzy wsparli nas swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

chwałę Pana. Tak miał św. Franciszek – tak możemy mieć i my. Trud włożony  
w walkę o czyste serce zawsze procentuje radością. Przez swój młodzieńczy 
entuzjazm bądźmy przewodnikami prowadzącymi wszystkich spotkanych 
ludzi do Boga.

Kochani Młodzi! Niech to nowe wydanie Śpiewnika Franciszkańskiej 
Młodzieży Oazowej, która istnieje przy naszych bernardyńskich klasztorach 
od lat 70-tych XX w., służy każdej i każdemu z Was jako cenna pomoc  
w ubogacaniu liturgii, inicjowaniu modlitwy wspólnotowej, tworzeniu 
wspólnoty oraz w osobistym uwielbianiu Boga.

Serdecznie dziękuję wszystkim moderatorom i animatorom FMO,  
którzy poświęcili wiele swego cennego czasu na pracę nad tym  
śpiewnikiem. To Wasze wspólne dzieło! Jestem z Was dumny, że wzięliście na 
swoje barki tyle trudu. Niech wspólny efekt twórczej pracy wyda dobre owoce na  
chwałę Boga!

W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego

oraz w 1050-tą rocznicę Chrztu Polski

o. Alojzy Garbarz OFM
Moderator Prowincjalny FMO
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MODLITWY 
Świętego Franciszka z Asyżu

Uwielbienie Św. Franciszka
Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, 

które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, że przez święty Krzyż 
Twój odkupiłeś świat.

Przed Najświętszym Sakramentem dodaje się antyfonę:
O, Święta Uczto, w której pożywamy Chrystusa i czcimy pamiątkę 

Jego Męki, gdzie dusze napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej 
chwały.

Modlitwa przed Naświętszym Sakramentem
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej 

męki; daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, 
abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Którzy żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed Krzyżem w San Damiano
Najwyższy, Chwalebny Boże! Rozjaśnij ciemności mojego serca i daj 

mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,  
zrozumienie i poznanie, abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe 
posłannictwo.

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy
Bądź pozdrowiona, Pani, Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, 

Maryjo, która jesteś Dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez 
Najświętszego Ojca z Nieba.

Ciebie On uświęcił z Najświętszym, umiłowanym Synem Swoim  
i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski 
i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego. Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,. 
Bądź pozdrowiona, Domu Jego. Bądź pozdrowiona, Szato Jego. Bądź  
pozdrowiona, Służebnico Jego. Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy, wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem 
wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.
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Modlitwa o pokój
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 
Światło tam, gdzie panuje mrok; 
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli 
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; 
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; 
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając – otrzymujemy; 
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo dla Brata Leona
Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże; niech ci ukaże oblicze swoje 

i zmiłuje się nad tobą. Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię  
obdarzy pokojem. Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie.
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1. Abba, Ojcze
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie   C F G C 
Z kajdan i samych siebie,  e F G G7 
A Chrystus, stając się bratem,   C E7 a F 
Nauczył nas wołać do Ciebie:   C F G G7

Ref.: Abba, Ojcze!  / x4  CFCG / CFCG / CE7aF / CGC (GF)

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.

2. Abba, Ojcze, należę do Ciebie
1. Nie chcę więcej samych słów E fis 
Chcę naprawdę Ciebie znać  E D 
Nowe serce we mnie stwórz, 
Abym bardziej szukał Ciebie. 
Ojcze, duch mój pragnie,  A E D 
Spocznie tylko w Tobie.

Ref.: Abba, Ojcze, należę do Ciebie  / x4  A E D

2. Niepojęty, wielki Bóg, Ty stworzyłeś Wszechświat cały. 
Jakże jasny jest dom Twój, Twe Królestwo przebaczenia. 
Człowiek powstał z Twoich rąk, tak, by kochać Ciebie.

3. Aby uwielbić Jezusa
Aby uwielbić Jezusa  / x2   C F G / D G A 
Koniecznie potrzeba Ducha Świętego 
Ducha Świętego koniecznie potrzeba

Ciągle naprzód, ciągle naprzód 
Z Chrystusem iść  / x3 
Wielbiąc Go  / x4

Człowiek jest tylko tym, czym jest w oczach Boga - i niczym więcej. (św. Franciszek z Asyżu)

A

La versión española

Par’alabar a Christo (bis) 
Se necesita el Espiritu Santo 
El Espiritu Santo se necesita 

Hay ariba ariba 
con Christo ire  / x3 

Alabanza  / x4
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4. Absolutnie nic
Ref.: Absolutnie nic nie udałoby się nam bez Miłości!  (H7) E A H7... 
Absolutnie nic! 
Absolutnie nic nie udałoby się nam bez Jezusa! 
Absolutnie nic!

1. Gdybym mówił językami – absolutnie tak!  (H7) E A H7... 
Ludzi i aniołów – absolutnie tak! 
A miłości bym nie miał – absolutnie tak! 
Byłbym niczym – absolutnie tak!

2. Miłość cierpliwa jest / Miłość nie zazdrości / 
Nie szuka poklasku / Nie unosi się pychą.

3. Jezus cierpliwy jest / Jezus nie zazdrości / 
Nie szuka poklasku / Nie unosi się pychą.

5. Adonai
Spojrzenie Twe, rozkoszy żar   C F 
Przenikaj mnie i trwajmy tak   C F 
Opromień mnie, zatańczyć chcę  F G e a 
Porywaj wciąż, uwielbiam Cię.   F E 
Gdy łaskę dasz, mogę tańczyć jak wiatr. a F G e 
Gdy łaskę dasz, mogę śpiewać i grać. 
Gdy łaskę dasz, mogę wielbić co dnia 
Twe cudne imię – Adonai.   F E

6. Akt skruchy (Panie, przebacz nam)
1. Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.       D A7 D /x2 
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy,    D H7 e/ g A7 D 
Ojcze, zapomnij nam.          D A7 D

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

7. Alleluja, hosanna
A–a–a–alleluja, ho–ho–ho–hosanna  D G A G A D 
Mój Pan kocha mnie,    D h 
Jego radość jest w sercu mym.   G A D

Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia. (Prz 1,33)

A
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8. Alleluja, chwalcie Pana
1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, D G D A7 
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. D E7 G A7 
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, D G D A7 
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas.  D E7 G A7 (A Gis G)

Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!    GAh / (A)GAh / (AG) 
Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!    GAh / (A)GAh / (A7)

2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, 
Chwalcie Go na cytrze i na harfie. 
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, 
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, 
Na cymbałach brzmiących chwalcie Go.

9. Alleluja, niech zabrzmi Panu
Ref.: Alleluja!  /x4  e / D / C / h e

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, e h e 
Na wysokościach cześć niech oddadzą. D e h e 
Wielbijcie Pana Duchy niebieskie,  C D h C 
Wielbijcie Pana Jego zastępy!   e h e

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!

4. On daje siły swemu ludowi / z prochu podnosi swoich przyjaciół. 
Jest Bogiem bliskim dla Izraela / swoich wybranych On sam umacnia!

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, 
Jego Synowi, który jest Panem. 
Duchowi, który w nas zamieszkuje/przez wszystkie wieki wieków! Amen!

10. Alleluja, On jest Światłem
A–a–a–alleluja.  / x 2   D fis G A / D fis G A 
On jest Światłem, On jest Drogą D e 
Prawdą, Życiem, Jezus Panem jest! fis G A (A G fis e D)

Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, 
który nie jest naszą własnością. (Brat Roger)

A
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11. Alleluja, wznieś pod niebo głos
Ref.: Alleluja, wznieś pod niebo głos! G D  / E H 
Pan dał chleba moc. Alleluja!  C D G  / A H E

Jezus Pan Komunią dla nas co dzień staje się, C D G e / A H E cis 
On rozrywa grzechu pęta złe.   C D G  / A H E 
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan? C D G e / A H E cis 
On prowadzi, podtrzymuje mnie.  C A D D7 / A Fis H

12. Amen (Natchnij nas)
Natchnij nas. Amen.    D A h 
I cały świat. Amen.    fis G A 
Miłością ogromną natchnij nas. Amen.  G A D h / G A D

Zak.: Amen.    G A D

13. Ani oko, ani ucho
1. Słońce świeci, wicher wieje,  cis H / cis H 
drzewo rośnie, kogut pieje.  cis H / A Gis 
Piękna ziemia, przyznać trzeba / Ale gdzie tam jej do Nieba...

Ref.: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało cis A H Gis 
Co się w Niebie będzie działo.   A H cis H

2. Jadą wozy, gra muzyka 
Z kapelusza królik znika.
Hokus–pokus, cuda–wianki 
Koniec naszej wyliczanki.

14. Apel Jasnogórski
1. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski  D D7
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie    G D
I czuwam na każdy czas.    A A7 D (D7)

2. Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi.
Już dzisiaj zależy, od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. /x2

3. Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza,
Ciebie prosimy uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. /x2

Odkąd Jezus pokonał śmierć, żaden optymizm nie jest w Kościele przesadą. (ks. Józef Tischner)

A
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15. Anioł pokoju
Ref.: Anioła Pokoju ześlij Chryste nam, G D C G 
Kiedy już nie starcza sił.    C D   
Anioła Pokoju - niech uleczy z ran,  G D C G   
niech ukoi każdy płacz!    C F G

1. Dodaj nam sił, w walce ze złem, G D C G 
By nie ogarnął nas smutek i cień, G D C G 
Twej łaski przecież wystarczy nam, G D C G    
Anioła Pokoju nam daj.  C D

2. Wznieśmy swe ręce i chwalmy Go       
Za Jego wielką miłość i wielką moc.       
Niech Twoja radość ogarnia nas,      
A Twój święty Anioł niech chroni nas od zła

Zak: Otrzyj łzy ze wszystkich cierpiących twarzy,    
Niech głodni wreszcie poznają smak chleba,   
Niech przyjdzie Ojcze, Twoje Królestwo,     
Niech otworzą się dla nas bramy Nieba.

16. Anioł Stróż (Aniele, Aniele) *
1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było  A E A  
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło     
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba     
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 

Ref: Aniele, Aniele, niebieski posłańcu      
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu    
Aniele, Aniele, wysłanniku Boga      
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga 

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,      
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,     
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,     
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,     
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,      
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,     
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła.

Właśnie wolna wola mówi nam, że pewnych rzeczy nie wolno. (św. Augustyn)

A
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B 17. Ave Maryja (Gdy klęczę przed Tobą)
1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd, G h C D /G h C D 
Weź ten dzień, uczyń go Twym    G h D G 
I we mnie miłość wznieć.     C D G

Ref.: Ave Maria, gratia plena,   G h C D / G h C D 
Dominus tecum, benedicta tu.   G C D G / C D G (D)

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, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

18. Ave Maryja (Pozdrawiam Ciebie, Matko)
1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, Mistrzyni moich dróg.    D e / A D 
Pozdrawiam Ciebie, Pani, Nadziejo naszych próśb.    D e / A D 
Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los    D e / A D h 
I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.     h e / A D

Ref.: Ave Maryja – woła cały świat,   D e A D h 
Ave Maryja – Matko Boga i nas.   h e A D

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.

19. Bądź blisko mnie
Ref: Bądź blisko mnie, bądź blisko mnie  D A7

Przytul mnie mocno i strzeż.   /x2 D A
Noc i dzień.     d

1. Przytul mocno mnie, Twego ciepła tak pragnę, pragnę. d g d g
Chcę być, tak jak Ty, silny, mądry i dobry, Ojcze. d g d g

2. Jak najbliżej być zawsze cieszyć się Tobą pragnę
Słyszeć, wiedzieć, czuć rozpoznawać Cię w każdym Ojcze.  

A

Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. (Syr 1,12)

A
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20. Barka
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  C G7 a C     D A7 h D7 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,  F G             G A7 
By łowić serca Słów Bożych prawdą.  C G7 C C7   D A7 D D7

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, F G C a G A7 D h7 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  d G7 C C7 e A7 D D7 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, F G7 C a G A7 D h7 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. d G7 C   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 wypłyniemy już razem / łowić serca na morzach dusz ludzkich, 
Twej prawdy siecią i Słowem Życia.

21. Bądź Królową
1. Bądź Królową moich czystych myśli,  e a e (a7 h7) 
Uchroń przed brudem me serce,   C D e (H7) 
Nie pozwól kochać świat bez krzyża,   e a e (a7 h7) 
Bądź ze mną, gdy czekam na Niebo wieczne!  C D e (H7)

Ref.: Matko łaski pełna pod Twoją obronę nas weź, G F a e 
Aby wiara nasza chwałą była Bogu.    C D e H7

2. Bądź Królową moich snów, nadziei / Uchroń przed fałszem mą duszę, 
Nie pozwól w pieniądz ją zamienić, 
Bądź ze mną, gdy czekam na Niebo wieczne!

3. Bądź Królową moich dni i nocy / Uchroń przed zdradą me czyny, 
Nie pozwól w rozpacz je zamienić, 
Bądź ze mną, gdy czekam na Niebo wieczne!

Zak.: Ojcu, Synowi, Duchowi.   e a7 C H7

22. Bądź pozdrowiony
Bądź pozdrowiony, gościu nasz,  D A h 
w radosne progi nasze wejdź.   G A A7 
My zapalimy zamiast lamp   D A h 
szczęśliwe ognie naszych serc.   G A D

Istnieje wiele rodzajów modlitwy – bo miłość można różnie wyrazić. (bp Helmut Kraetzl)

B
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23. Bez Ciebie
Jemu cześć, Jemu chwała, Jemu śpiewa cały świat,  A D fis E... 
Jemu góra nad górami, Jemu deszcz i ptaków śpiew, 
Jemu serca wszystkich ludzi, Jemu życie oddać chcę. 
Co bez Ciebie miałbym zrobić? Ja Cię kochać ciągle chcę.

Ref.: Bo bez Ciebie ja nie mam nic,  A D E fis... 
Bo bez Ciebie jest mi trudno żyć, 
Bo bez Ciebie ja nie mogę tak trwać, 
Ja przy boku Twym chcę stać.  A D E

24. Będę Pana czcił
Będę Pana czcił, śpiewał Jemu pieśń.  d B 
Będę śpiewał Mu pieśń nową.   C a d

25. Będę śpiewał Ci
Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń                    D G 
Z aniołami tak będę śpiewał Ci  / x2 
Święty, święty, święty jest Pan, Zastępów Pan. 
Cała ziemia jest pełna Jego chwały.

26. Będę śpiewał Tobie
Będę śpiewał Tobie, Mocy moja.  D G A h 
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,   G A7 D 
Tobie ufam i bać się nie będę.   G A D

27. Będziemy tańczyć
1. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać,  d B C d 
Będziemy klaskać w dłonie swe, 
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz 
Spotkamy się w nowym Jeruzalem.

2. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, 
Będziemy klaskać w dłonie swe, 
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas 
Przed Ojcem swym, przed Adonai

Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się C d 
Co dawno już objawił Bóg 
Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się 
Nie poddawaj się     B a d 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. (J 2,5b)

B
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28. Będziesz miłował
Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,   G e 
A bliźniego swego, jak siebie samego.    C D D7 
Miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej 
Bóg chce twoim życiem być, On chce miłość swoją wielką dać. 
Czyż trudno wziąć? Pamiętaj: Bóg miłością jest!

29. Bili Go trzciną
Bili Go trzciną i pluli Mu w twarz, mówili: „prorokuj” D A G  (lub h A G) 
Który to uderzył Ciebie z nas?    
A On choroby nasze wziął, cierpienia nasze wziął na krzyż,   
Bym ja mógł żyć, byś ty mógł żyć, czy o tym wiesz?

 Czy mówił Ci już kiedyś ktoś,     D A G  
 że to twój i mój grzech przybił Go     
 Czy o tym wiesz? Czy o tym wiesz? Czyż trudno wziąć?

30. Blisko, blisko jesteś
Blisko, blisko, blisko Jesteś Panie mój   d B 
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.   g A d 
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,   d B 
Chlebem przebaczenia karmisz moją duszę.  g A

31. Blues Maryjny (Trudno ci w życiu...)
1. Trudno ci w życiu, masz serce zbolałe, A fis A fis 
Pamiętaj, Matkę masz!    A fis E 
To Matka jedyna, wciąż czuwa nad tobą A fis A fis 
I pociesza, kiedy jesteś sam.   A E A A7

Ref.: O Maryjo, Matko ma, dobrze to, że Ciebie mam, D H7 
To Twój Syn, To Bóg, Zbawca nasz,   A fis E 
Nam za Matkę Ciebie dał, więc z radością idę w świat, D H7 
Aby ludziom miłość Bożą dać.    A E A

2. Ona mnie miłuje, ze mną się raduje, 
Nie opuszcza, gdy cierpienia przyjdzie czas. 
A kiedy ma Ojczyzna pogrążona w potopie, 
Pomocą i obroną jesteś jej.

Nie zabiegajcie, aby być użytecznymi dla wszystkich, ale dla tych, którzy są w waszym otoczeniu.
(św. Teresa z Avila)

B
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32. Błogosław duszo moja Pana
Ref. Błogosław, duszo moja, Pana,  E cis   
Wszystko, co we mnie,     D     
Jego Najświętsze Imię!     fis (E A) D   
Błogosław, duszo moja, Pana,    E cis    
Jego dobroci,     D   
Nigdy nie zapominaj!     fis (E A) D

1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy,  fis  A   
(Leczy wszystkie twoje choroby!)   E    
Okazuje Swoje Miłosierdzie,    fis A    
(On ratuje ciebie od zguby!)    E    
On napełnia twoje życie dobrem,   fis A    
(Aż odnowi się twoja młodość, jak u orła!)  E

Nie odpłaca według grzechów,  fis
Nie chce wiecznie gniewać się,  fis  
On pamięta, żeśmy prochem,  D 
On najlepiej wie!     D H

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, (Pan lituje się nad pokornym!)  
On oddala od nas nasze winy,  (Jak daleko wschód od zachodu!) 
Jak wysoko niebo jest nad ziemią,      
(Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się go boją!)

Dni człowieka, są jak trawa, 
Kwitnie on, jak polny kwiat,   
Kiedy mocniej wiatr zawieje,  
Znika po nim ślad!

Błogosławcie Pana - wszyscy aniołowie,   E    
Błogosławcie Pana - wszyscy Jego ludzie,   cis  
Błogosławcie Pana - wszystkie Jego dzieła,   D   
Błogosławcie Go!      fis E A D

33. Bo góry mogą ustąpić (I)
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić   A D / A D 
I pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać.   A D / A D 
Ale miłość Moja, miłość Moja, nigdy nie odstąpi od ciebie h / D E 
Mówi Pan, mówi Pan.       A D A

Przebaczenie to rodzaj wewnętrznego nieba. (Anna Kamieńska)

B
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34. Błogosławieni miłosierni (Hymn ŚDM 2016)
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd   cis A E   
Przyjdzie mi pomoc;     D A E   
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On  H Fis   
Miłosiernym jest!     A H Cis

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

Ref: Błogosławieni miłosierni,   E H cis A   
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!  E H Fis

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

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,      
Syn z grobu żywy wstał;      
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.      
Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,   A H cis   
Swe troski w Panu złóż   A H A    
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż  A H cis   
żyje Pan, Twój Bóg!     A H Cis

Ref: Błogosławieni miłosierni,    A E fis D  
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią  A E H

35. Bo góry mogą ustąpić (II)
1. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,  e D… 
Ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie.

Ref.: Tak mówi Pan /x3 
Który kocha Ciebie, Ciebie, Ciebie i mnie.

2. Choćby matka, która kocha dziecko swego łona, opuściła je, 
To Ja, Bóg Wszechmogący, nigdy, nigdy nie opuszczę Cię.

3. Bóg kocha cię osobiście, bezwarunkowo kocha cię. 
Bóg kocha cię miłością Ojca, dlatego, że jesteś Jego dzieckiem.

Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu! (Ps 27,14)

B
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36. Błogosławieni
1. Przychodzisz mimo drzwi zamkniętych  D fis G A 
i czekasz na mój pierwszy gest,  
ofiarę dałeś za mój grzech, 
aby zbawić mnie.     G fis A

Nie widzę Ciebie, więc nie wierzę, 
że Zmartwychwstały Pan to Ty, 
podobnie Tomasz, Twój Apostoł 
uwierzył, gdy zobaczył Cię.

Ref.: Bo ci, którzy nie widzieli,   D fis G A... 
a uwierzyli, są błogosławieni. / x2

2. Tak więc ja proszę: daj, 
daj mi wiarę, abym mógł stać się wierny 
bym wykrzyczeć mógł z radością: 
Pan mój i Bóg mój to Ty!

37. Błogosławieństwo darów
1. Przed Twój tron, Panie nasz, idą ludzie, niosą dar –    d B C d 
Chleb i wino na Ofiarę.     B C d 
Chciej wypełnić święty czas, przyjmij dary, przyjmij nas,  d B C d 
I zbawienie nam ofiaruj.      B C d

Ref.: Panie nasz, pobłogosław strudzonej pracy ludzkich rąk F C d C 
Panie nasz, usłysz nasze głosy.     F C A 
Nie odwracaj się, wszak my niesiemy Tobie dary,  F C d A 
I Ofiara niechaj ta nas ocali.     d g (Ca) d

2. Każdy niesie to, co ma, każdy chce swą kroplę wlać, 
Każdy pragnie Twej Ofiary, 
Każdy niesie troski swe. Wszyscy wierzą, Panie, że 
Nie odsuniesz swojej ręki.

38. Bo nikt nie ma z nas
Bo nikt nie ma z nas, tego, co mamy razem  G a 
Gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. C D 
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. 
Bracie, siostro! Ręka w rękę z nami idź!

B

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku (Przy 3, 5)
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39. Błogosławię Cię
1. Błogosławię Cię, kiedy ziemia wydaje plon,  G D e C 
Gdy obfitość Panie zlewasz swą, Błogosławię Cię.  G D C   
Błogosławię Cię, gdy pustynia w krąg otacza mnie,   G D e C 
Choćbym nawet przez pustkowie szedł, Błogosławię Cię. G D C 

Ref.: Za Twą łaskę, którą zsyłasz, ja chwalę Cię,  G D e C 
Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że: G D e C 
 Panie błogosławię Imię Twe, błogosławię Cię  G D e C 
 Panie błogosławię Imię Twe,   G D   
 błogosławię święte Imię Twe!

2. Błogosławię Cię, kiedy słońca blask oświeca mnie,   G D e C 
To co dajesz mi, najlepsze jest, Błogosławię Cię.  G D C   
Błogosławię Cię, kiedy drogę moją znaczy cień,   G D e C 
Chociaż cierpię, pragnę chwalić Cię, Błogosławię Cię!  G D C

Zak: Ty dajesz z woli swej, zabierasz kiedy chcesz,  G D e C 
W mym sercu zawsze chcę Błogosławić Cię.  G D e C

40. Bogaty w każdy cud
Bogaty w każdy cud  E A     
Bogaty słowem ust  E A      
Ty, święty nasz Bóg  cis H A     
Bogaty każdy, kto  E A      
Przebywa tam, gdzie Ty E A      
I strzeże Twych dróg  cis H A  

Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu  H / cis A  
Obecność słodką swą     H A   
Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu  H / cis A  
I skłaniam się do Twych stóp.   H A  

Święty Bóg,    E H     
Wszechmogący Jezus,   cis     
Uwielbiam Cię,   A      
Godzien chwały Tyś jest. fis H

Tak bardzo potrzebuję obecności twej. D A H E   
Tak bardzo pragnę Cię dziś.   D A H    
Tak bardzo oczekuję, byś objawił się. D A H E  
Drogi Jezu, proszę, przyjdź .  D A H

“Effatha”, to znaczy “Otwórz się!”. (Mk 7, 34)

B
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41. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy
Ref.: Bo miłosierny jest Pan i łaskawy E 
Nieskory do gniewu i łagodny  fis 
Nie wiedzie sporu do końca  H 
Nie płonie gniewem na wieki  A H E

1. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, E 
Bierze w opiekę uciśnionych, 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, fis 
Dzieła swoje synom Izraela.  H7

2. Pan w Niebie tron swój ustanowił 
I panowaniem objął wszechświat. 
Błogosławcie Pana, Aniołowie, 
I błogosław, duszo moja, Pana.

42. Bogu wyśpiewam
1. Bogu wyśpiewam, Bogu na Niebie  e D C... 
Bogu wyśpiewam wdzięczności psalm. 
Jahwe mi zagra na strunach światła 
I głos popłynie pod Nieba dach.

 Myślisz, że cisza moim domem jest,  a D... 
 Mówisz, że nie znam muzyki. 
 Zobacz, dla Pana dzisiaj śpiewam psalm, 
 Mój głos płynie do gwiazd, płynie do gwiazd. C G D e
2. Bogu wyśpiewam, Bogu na Niebie 
Bogu wyśpiewam wdzięczności psalm. 
W dłoniach zaniosę radość, cierpienie 
W gestach zaklęte słowa uwolnię: patrz!

 Słuchaj, jak ręce moje wielbią dziś 
 Jahwe, Boga muzyki. 
 Cisza przemienia się w modlitwy cud, 
 Mój głos płynie do gwiazd, płynie do gwiazd.

43. Boża radość jak rzeka
1. Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, D D7 G D 
Boża radość wypełnia duszę mą (alleluja).  D G A 
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,  D D7 G D 
Boża radość wypełnia duszę mą (alleluja).  D G A

2. Boża miłość... 3. Boża ufność... 4. Boży pokój...

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1Kor 1,26a)

B
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44. Bogurodzica Dziewica
1. Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja d C d / B C d 
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja B C d / B C d 
Kyrie Eleison      B C d

Tobie śpiewali rycerze, u stóp Twych składali hołd, 
Wierząc, że dobroć Twoja zapewni szczęśliwy los 
Kyrie Eleison

Ref.: Patrz Matko, my, Twe dzieci  B C d 
Z rozpaczą wołamy o miłość.  B C d 
Łaskę i pokój wybłagaj,    B C d 
Podaruj nam sprawiedliwość,  B C d 
Matko nasza!    C d

2. Tyś jest jutrzenki promieniem, jaśniejesz jak słońca blask 
Nadziei znakiem Tyś dla nas, o Matko, usłysz nas, Kyrie Eleison!
3. Matko w miłości oddana, wierna i ufna do końca, 
Cicha, pokorna, wytrwała, Mario, Matko cierpiąca, Módl się za nami!

45. Boże bliski
1. Stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma,  d7 a7 C G 
W których zbiegają się drogi gwiazd –   d7 a7 G 
O oczy, nieświadome Tego, kto w was przebywa, d7 a7 C G 
Odejmując Sobie i gwiazdom niezmierny blask. d7 a7 G

Ref.: Boże bliski, przemień zamknięte oczy  h fis A E 
W oczy szeroko otwarte –     D cis fis 
I nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż h fis A E 
Otocz ogromnym wiatrem.     D cis fis

2. Więc wiedzieć jeszcze mniej i jeszcze więcej wierzyć. 
Powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń, 
Potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwieździstych wybrzeży, 
Nad którymi zawisa dzień.

46. Boże mój, Boże
Boże mój, Boże, szukam Ciebie,  F C | D A 
i pragnie Ciebie moja dusza,   d a | h fis 
a ciało moje tęskni za Tobą   B F | G D 
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.  g C F | e A D 

Prawdziwa wolność – być posłusznym Bogu. (Seneka Starszy)

B
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47. Boże, Twa łaska
Boże, Twa łaska nad nami jest,   D A G 
Twoja miłość przychodzi wciąż 
Działasz w mocy pośród nas   e G A 
Przenikasz serca, gładzisz grzech /  x2
 My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,  D A G 
 Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej, 
 Wciąż więcej Ciebie.

48. Bóg i tylko On
Bóg i tylko On / x2    D h / x2 
Panem moim jest jedynym,   e A h 
Panem moim jest na wieki.   G A D

49. Bóg jest tu
Bój jest tu, Bóg jest tam,     A fis D E…  
Bóg jest w każdym z nas i w sercu go mam     
Światłem jest w ciemną noc i w modlitwie mej słyszę Jego głos  
Bóg jest tu, dobry jest w każdy czas     D E A

50. Bóg kocha mnie
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem,  G e C D 
Raduje się każdym moim gestem.  G e C D 
Alleluja! Boża radość mnie rozpiera!  G e a D / G e C D

51. Bóg, nasz Pan
Bóg, nasz Pan, jest dobry cały czas /x4  fis cis D E 
Więc uwielbiaj Go /x4    D E fis

52. Bóg nie umarł
Bóg nie umarł! Jezus żyje! / x3  C G / D A / E H... 
Daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe, daj mu serce swe, 
Daj Mu duszę swą! On Twoim Panem jest!

53. Bóg ojców twoich
1. Bóg ojców twoich będzie twoją pomocą,  fis D E cis... 
Wszechmocny opiekować się tobą będzie.  

Ref.: Da ci więcej, niż daje żyzny pagórek A E D / E fis 
i więcej, niż cienista dolina.    A E D / A fis (D E cis)

2. W jego błogosławieństwie wieczność / x2   E fis E fis / E fis E A
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. (Syr 6,15)
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Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi;  (Prz 4,14)

54. Bóg pierwszy
Bóg pierwszy pokochał nas i miłość darował nam. D h G A... 
Wychwalajmy Go, Dobrym Ojcem jest Bóg, 
I od rana już z miłości śpiewajmy Mu.

Ty jesteś moją twierdzą,      A D 
Schronieniem w ucisku moim, mocą i opoką mą, G A D / G A A7 
Tyś mą miłością, Panie, Ty jedyny jesteś dla mnie G A G A 
I na zawsze będę śpiewać chwałę Ci.  G A

55. Bóg tak umiłował świat
Bóg tak umiłował świat,   G C D G... 
że Syna Swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. 
O, Jezus, Jezus, Jezus! /x2

56. Braciszkowie skrzydlaci
1. Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz  G D 
Święty Franciszku?     C G 
Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka,   G D 
Ptaki świergocą i słychać Twój głos.   C G H7 e

Ref.: Braciszkowie skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga, G D 
Bo czym my, stworzenia, zdołamy odpłacić,          C G D 
Jeśli nie piosenką ubogą. Za słońce jasne,             e h G 
Niebo czyste i łąki zieleń, i łąki zieleń.             D C G H7 e

2. Coś podniósłszy w dłonie tłumaczysz, gestami rąk zaciekawiasz. 
Aż zasłuchały się wszystkie drzewa, liście umilkły i słychać Twój głos.
3. Żarnowce rozsiadły się na polanie tworząc złocistą plamę. 
A Ciebie jakby tłum otaczał w katedrze wspaniałej i słychać Twój głos.
4. Umilkł Święty, zabrzmiał świergot jak dzwonki.  /x3       G D C...

57. Budujemy dom
1. Budujemy dom – budujemy dom,   D A D A... 
Mały biały dom – mały biały dom, 
W domu tylko my – w domu tylko my, my i wy. D A D A / G A A7

Ref.: Bo przy budowie domu śpiewamy tak:  D G D 
O–o czike–czike cza–cza, czike–czike cza–cza. Hej! G A G A / G A D
2. Balkon będzie też, / na balkonie pies, 
W domu tylko my – w domy tylko my, my i wy. 
3. Buda będzie też, / w budzie straszny pies, 
W domu tylko my – w domu tylko my, my i wy.
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58. Burza
Ucisz burzę, która kotłuje się we mnie,   A H 
Niech Twój krzyż nie stoi na Golgocie nadaremnie.

59. Była cicha i piękna jak wiosna
1. Była cicha i piękna jak wiosna,   G D7 G G7 
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.  C a D D7 
Ona Boga na świat nam przyniosła   D7 G D7 G 
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. A7 D D7

Ref.: Matka, która wszystko rozumie,  G C G 
Sercem ogarnia każdego z nas.   a C D7 
Matka zobaczyć dobro w nas umie,   G C G 
Ona jest z nami w każdy czas.   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.

60. Byłem kiedyś sam
1. Byłem kiedyś sam, aż przyszedł do mnie Pan  C e 
I rozproszył smutku cienie i wieczne dał zbawienie.  d G C

Ref.: Mój Pan zawsze ze mną jest,     C e 
Nie opuści mnie w chwili dobrej, jak i złej.   d F G C 
On jest Przyjacielem mym,      C e 
I bardzo chcę, by do końca wiódł przez życie mnie.  d F G C

2. Szedłem drogą złą, lecz Pan pokierował mną, 
On podał mi swe dłonie i wiódł przez życia tonie.
3. Teraz idę z Nim, bo Pan pokojem mym, 
Me serce się raduje i Panu wyśpiewuje.

61. Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym, D G D h 
I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go.   D G A7 
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał nam Pan,  D G D h 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.   e A7 D

Pan radością mą, Pan radością mą,   D G D h 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest. e A7 D (G D) 
Pan radością mą, Pan radością mą,    D G D h 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.   e A7 D

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7,7)

B
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62. Cała Ziemio, wołaj
Ref.: Cała Ziemio, wołaj z radości na cześć Pana, fis A cis fis 
Raduj się, wesel się!     fis cis H fis 
Cała Ziemio, wołaj z radości na cześć Pana, 
Alleluja, alleluja!

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową   fis cis 
Albowiem uczynił cuda,   A H fis 
Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica 
I święte ramię Jego.
2. Pan okazał swoje zbawienie, 
Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość, 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
Dla domu Izraela.
3. Ujrzały wszystkie krańce Ziemi 
Zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
Cieszcie się, weselcie i grajcie.

63. Cedr (Ez 17, 22–24)
Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę D A h G 
Z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją D A h G 
Na górze wyniosłej, wysokiej.     A G A A7

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę,    D A h G 
Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się    D A h G 
Cedrem wspaniałym, wysokim.     A G A A7

Wszystko ptactwo pod nim zamieszka odtąd    D A h G 
Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu   D A h G 
Jego gałęzi potężnych, wysokich.     A G A A7

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan,  /x2 D A h G
Który poniża drzewo wysokie,    D A h G 
Który drzewo niskie wywyższa    D A h G 
Który sprawia, że drzewo zielone usycha  D A h G A A7

Który poniża drzewo wysokie,    D A h G 
Który drzewo niskie wywyższa    D A h G 
Który daje zieloność drzewu suchemu   D A h G A A7

Ja, Pan, rzekłem i to uczynię   /x2   D A h G A A7

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, /x2 D A h G 
To mówi Pan   /x3      e a7

Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. (Ps 7,11)
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64. Chcę Ci zaufać (Zawadka 2001)
1. Tak, jak przed burzą cisza, jak wiatr otulasz mnie  e C G D  
Kropla rosy po liściach, jak łza z oczu mych      
Chciałbym stać się pokornym, jak mgła co unosi się,     
Jak po wodę do studni po łaski chodzić chcę. 

Ref: Chce Ci zaufać, chce oddać życie swe,   C D e  
Być z Tobą dzisiaj; wyciągam swą rękę do Ciebie.    
Dotykam liści - oddają pokłon Ci,      
są Ci poddane, jak ludzie wielbią Cię dziś.

2. Gdy na chórze w kościele Duch Święty ogarnia mnie.   
Uświęcony w modlitwie wysławiam imię Twe.      
Gdy już będę daleko, to chcę nie zapomnieć      
We mgle oczy zamykam, by znów widzieć Cię.

65. Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę wywyższać Imię Twe,   G C D (C) 
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę, 
Panie, dziś raduję się, 
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z Nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,  G C D C G 
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,  G C D C G 
Z grobu wstałeś i dziś Nieba Królem jesteś Ty, G C D h C 
chcę wywyższać Imię Twe.               D G

66. Chciałbym biec
Ref.: Chciałbym biec, ciągle biec, chociaż już nie starcza sił,   G D e C 
bo Bóg wciąż czeka, raj obiecując mi.      G D C D 
Chciałbym iść, ciągle iść. Czasem dość wędrówki mam, 
lecz Bóg wciąż czeka, więc choć ze mną tam.

1. Muszę znaleźć drogę, jak dojść do Nieba bram.  C D G 
Pan mi w tym pomoże, bo przecież wiem, nie jestem sam. C D e 
Pragnę biec do Nieba, tam moje miejsce jest.   C G C h 
Chcę zaśpiewać Bogu moją pieśń.                                            C G D

2. Różnie w życiu bywa, raz dobrze, a raz źle. 
Czasem ktoś zapyta: Czy dobrze bracie czujesz się? 
A ja chcę do Nieba, tam moje miejsce jest. 
Chcę zaśpiewać Bogu moją pieśń.

3. Wezmę z sobą gitarę, bo przyda mi się tam. 
I zaśpiewam głośno, gdy będę już u Nieba bram. 
Podziękuję Tobie, że życie dałeś mi. 
Tak zaśpiewam Bogu chwały hymn.

Każda wielka rzecz musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
(kard. Stefan Wyszyński)

C
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67. Chlebie najcichszy
Ref.: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem.  G D C D 
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność.  G D a e 

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem /x2 e C G D 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom   /x2 
2. A ułomki chleba, które zostaną /x2 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód, /x2

68. Choć przepłyną po nas rzeki *
1. Choć przepłyną po nas rzeki,  C F 
Chociaż drzewa nam wyrosną zamiast rąk. e a G 
Chociaż zboże po nas wzejdzie, 
Zazieleni się na wiosnę, cały dom.

Ref.: My musimy stąd już iść i zostawić wszystko to, e a e a 
Kto tu po nas przyjdzie gospodarzyć kto?   e d G 
Co wyrośnie na tej ziemi,      C F  
w którą tyle łez wlaliśmy, tyle słów?    e a G (A)

2. Czy wystarczy nam nadziei,                                      D G 
by nakarmić nasze dzieci resztką słów?  fis h A 
Czy miłości nam wystarczy, 
Żeby kiedyś tutaj wrócić, wrócić tu?

Ref.: My musimy...  fis h fis h / fis e A / D G / fis h A

69. Chodźcie jeść
Chodźcie jeść, Zbawca woła, chodźcie jeść.  G D G 
Możesz zjeść z jego stołu, ile chcesz.   C D 
On tysiące nakarmił, wino z wody uczynił.  G C 
Teraz woła wszystkich głodnych: Chodźcie jeść! D G

70. Chrystus Pan, Boży Syn
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się  A fis h E7 
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał   A7+ D7+ 

Ażebym znał mój ogrom win i wiedział że   A h A   
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy    D7+ h A E  
Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój    A fis   
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król    h E A E 
Wywyższony bądź, Boży Baranku     A fis   
Przed Twym Tronem dziś, Najwyższy, składam hołd.  h E A

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10,14)
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71. Chodziłeś, Panie
1. Chodziłeś Panie po ziemi, jak człowiek.  D A D D7 
Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.   G D A 
To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi.   h fis D G 
Jak chleb powszedni dawałeś.    D e A
I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, 
Bo one dają wciąż, tak jak dawały. 
Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie, 
Jak dar, bo Twój jestem cały.

Ref.: Daję Ci serce moje, Panie,  D fis G e H7 

Daję Ci silne ręce moje.    e A D A 
Dodawaj sił im nieustannie, 
By udźwignęły świat ku Tobie / x2 
(by udźwignęły świat.)

2. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek (...) 
O Panie, naucz człowieka tej sztuki, 
By sercem patrzył, miłował i bronił, 
Bo Ty do świata wyciągasz ramiona 
I miłość podajesz na dłoni.

72. Chodźcie, powróćmy do Pana
Ref.: Chodźcie, powróćmy do Pana,  F C g B 
Chodźcie – On wzywa nas!     F C g

1. On nas zranił, On też uleczy,   F d 
On nas pobił, On ranę zawiąże,  F d 
Po dwóch dniach przywróci nam życie, a C 
A dnia trzeciego nas dźwignie.   e G 
I żyć będziemy w Jego obecności,  a C 
Więc chodźcie – już czas!   e A
2. Dołóżmy starań, by poznać Pana, Jego przyjście jak świt jest pewne, 
Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz nasyca On ziemię. 
I żyć będziemy w Jego obecności, więc chodźcie – już czas!
3. Wasza miłość jak chmura o świcie albo rosa, która prędko znika, 
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary i poznać Boga więcej niż całopaleń. 
I żyć będziemy w Jego obecności, więc chodźcie – już czas!

73. Chryste, którego nie znamy
Chryste, którego nie znamy,  e a 
Poślij nam swego Ducha.  C H7

Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. (Syr 1,26)
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74. Chrystus Pan karmi nas
Ref.: Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem,    (H7) e H7 e H7 
Chwalmy Go na wieki!            C a7 e

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, Gae/Ceh7e 
Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. Gae/Ceh7e
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 niepojętej. 
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.
5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża, 
Każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.
6. W mocy Jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego, 
Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego.
7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama, 
Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał.

75. Chrystus to nadzieja cała nasza
Ref.: Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza, A D A 
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. h E A H7 E 
On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawem, A h E A 
Chrystus naszym jest Pokojem, naszym pojednaniem.    fis cis D h E A

1. On jest Słowem nad wiekami,  A fis 
Pierworodnym pośród stworzeń,  cis fis 
Bóg przez Niego dał nam życie,  h fis 
I ukazał nam Swą chwałę.    h fis A D

2. To On Głową jest Kościoła, i początkiem wszystkich rzeczy. 
Zechciał Bóg, by cała pełnia w Jego Ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować między ludźmi dobrej woli. 
Z Bogiem znowu nas pojednał, gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie, przezwycięża mur wrogości. 
Jak brat starszy nas prowadzi do radości Swego Ojca.

Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim oddycha. (ks. Jan Twardowski)

C



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej34

76. Chrystus wodzem (Christus vincit)
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,  D A h fis 
Chrystus, Chrystus Władcą nam.  G A D A D 
Christus vincit, Christus regnat,  D A h fis 
Christus, Christus imperat.   G A D A D

77. Chrystusie
1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę,   e a7 
Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie, H7 e / C D 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,   G a 
Że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. D D7 G / H7 e

2. I z taką wielką żałobą,    e a7 
Będę się żalił przed Tobą, Chrystusie,   H7 e / C D 
Że duch mój przed Tobą klęknie,   G a 
I wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.  D D7 G / H7 e

78. Chrześcijanin tańczy
Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy!  /x3 D / G A 
Ręce, ręce, tańczą jego ręce!   /x3   D / G A 
Nogi, głowa, biodra, ciało, dusza...

79. Chwal Adonai
Któż jest jak Bóg? Ponad wszystkim On, wzniosły Jego tron.  a F C G 
Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. 
         
Chwal Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. F a G F 
Chwal Adonai, wszyscy ludzie niech go czczą, z aniołami wielbią Go.

80. Chwalę Ciebie, Panie
1. Chwalę Ciebie Panie i wywyższam,    A cis 
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe.   h E

Ref.: Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,  A fis 
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!   D E

2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem, 
Daj mi poznać Twoje drogi, bym zwyciężał w każdy dzień.

 I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». (Mt 4,19)
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81. Chwalcie Pana, narody
Ref.: Chwalcie Pana narody,  d C B A 
Wysławiajcie Go ludy, 
Bo Jego łaskawość nad nami.

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,   d B C A 
Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi, 
Niechaj Kościół się cieszy Swym Stwórcą, 
Jego Królestwo na ziemi.
2. Niechaj chwalą Jego Imię wśród tańców, 
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze, 
Bo Król sobie nas upodobał, 
Ozdobił pokornych zwycięstwem.
3. Niech weselą się święci wśród chwały, 
Niechaj cieszą się na swoich miejscach, 
Niech w ich ustach będzie Boża chwała 
A miecz obosieczny w ich ręku.

82. Chwalcie Pana Niebios
Ref.: Chwalcie Pana Niebios, chwalcie Go na cytrze e 
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest.   D h C D e

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla,  e 
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,  D h C D e 
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał, 
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, 
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, 
W Bogu, który stworzył niebo 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.

83. Chwalę Cię, Panie
Chwalę Cię, Panie, całym moim sercem   h A 
Opowiadam wszystkim wspaniałe Twe dzieła 
Cieszył się będę i radował w Tobie, 
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia  e G A 
O, Najwyższy!  / x4     h A

 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. (1J 2,10)

C
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84. Chwalmy wszyscy Go
Ref: Chwalmy wszyscy Go,   G a F C G... 
Chwalmy krzycząc w głos, 
Świety jest nasz Bóg, 
Wszechmogący Chrystus Król.

1. On zstąpił z Nieba, życie nam dał,   F C F C 
Teraz na mnie czeka w Niebie pośród chwał.  F C F C G

2. Idziesz swoją drogą, czasem gubisz się 
Spójrz prosto w Niebo, On obroni Cię.

3. Nastał czas radości, On narodził się,     
Dla nas zmartwychwstał, On pokonał śmierć.

85. Chwała Tobie, Panie (Biali, Czarni i Mulaci)
1. Biali, Czarni i Mulaci,    D G D A   
Latynosi i Azjaci,       
Eskimosi i Indianie.       
Wszyscy chwalą Ciebie, Panie

Ref: Chwała Tobie, Panie    h fis    
Tak było, tak jest i tak zostanie  G D A    
Chwała Tobie, Panie        
Tak było, tak jest i tak zostanie

2. Na Saharze i Pekinie, w Buenos Aires i w Cieszynie,    
w Nowym Jorku i w Bombaju, Chwalą, Ciebie, w każdym kraju

3. Wcześnie rano i o zmroku, o dowolnej porze w roku,   
w poście albo w karnawale, Nie ma dnia, gdy Cię nie chwalę

4. Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą, Ciebie, Boże /x2 

86. Ci, którzy Jahwe ufają
Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, G D C D | E H A H7 
Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.  / x2

Góry otaczają Święte Miasto Jeruzalem, 
tak Jahwe otacza swój lud. 
I teraz i na wieki. I teraz i na wieki.

Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. (św. Piotr Apostoł)

C
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87. Ciągle zaczynam od nowa
1. Ciągle zaczynam od nowa,     C G C 
choć czasem w drodze upadam,  d G7 C 
Wciąż jednak słyszę te słowa:   C G C 
kochać to znaczy powstawać.   d G7 C 
Chciałem Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty.  a F e G 
Spójrz, moje ręce są puste, stoję ubogi ja grzesznik.  a F e G 
Przyjm jednak małość mą, Panie, weź serce me, jakie jest.  d G7 C / x2

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 ustaje,        
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,      
Bo kochać to znaczy powstawać.

88. Cichy zapada zmrok
1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.  a G C / F a E7 
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.  a G C / F d7 a (G) 
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. C F d / G C E7 

Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. a / d a

2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię. 
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. 
W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię. 
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni. 
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. (Iz 62,3)

C
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89. Ciebie całą duszą pragnę
1. Ciebie całą duszą pragnę,    A h 
I z tęsknotą oczekuję,    A h 
Jak spękana, zeschła ziemia   G D A (Gis) 
W czas posuchy wody łaknie.   G D A

Ref.: Boże, jesteś moim Bogiem,  G D A (Gis) 
Ciebie z troską szukam.    G D A

2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę 
Twą potęgę, moc i chwałę. 
Bowiem Twoją miłość, Panie, 
bardziej cenię, niźli życie.

3. Póki tylko istnieć będę,       
pragnę Ciebie chwalić, Boże. 
Dusza moja pełna szczęścia       
będzie śpiewać Ci z radością.

4. Jesteś mym wspomożycielem,       
cień Twych skrzydeł daje radość. 
Całym sercem lgnę do Ciebie,        
Twa prawica mnie prowadzi.

90. Cieszcie się, weselcie się
Ref.: Cieszcie się, weselcie się e D G D 
śpiewajcie i grajcie Mu.   / x2  e D e (G)

1. Zagrajcie Panu nową pieśń,  G D h e 
albowiem cuda nam uczynił  G D 
On zbawił nas, objawił się  G D e C 
On wierny jest dla Izraela.  D e h e

2. Rozraduj cała Ziemio się, 
śpiewajcie Mu przy wtórze cytry, 
Przy dźwięku harfy weselcie się, 
wobec Boga, On jest naszym Królem.

3. Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe,      
niechaj góry wołają radośnie. 
Przychodzi Pan, by sądzić nas,        
On okaże swoją sprawiedliwość.

Kochaj i powiedz to swoim życiem. (św. Augustyn)

C
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91. Cierpliwość
Nie trwóż się, nie drżyj wśród życia dróg, h G e h 
Tu wszystko mija, trwa tylko Bóg,   G e Fis Fis7 
Cierpliwość przetrwa dni ziemskich.   h G e h 
Kto Boga posiadł, ma szczęścia zdrój:   G e Fis Fis7 
Bóg sam wystarcza.  / x4   h A G D

92. Co mam
1. Nie mam srebra, ani złota,  (G7) a C 
ale co mam, to ci dam,   G e 
W Imię Jezusa – mówię: „Wstań!” d C G (G7)

2. Nie mam srebra, ani złota, 
ale co mam, to bierz, 
W Imię Jezusa mocno wierz!

3. Nie mam srebra, ani złota, 
ale co mam, możesz wziąć. 
W Imię Jezusa – Bratem bądź!

4. Nie mam srebra, ani złota, 
ale co mam, twoje jest.  
W Imię Jezusa – porzuć grzech!

5. Nie mam srebra, ani złota,        
ale co mam, dostałem sam. 
W Imię Jezusa – rozdać chcę wam!

6. Nie mam srebra, ani złota, 
ale co mam, dał mi sam Bóg. 
W Imię Jezusa – chcę oddać Mu!

93. Com przyrzekł Bogu
1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,  C F G C 
Dotrzymać pragnę szczerze.   a F G G7 C 
Kościoła słuchać w każdy czas   C F G C 
I w świętej wytrwać wierze.   a F G G7 C

O Panie Boże, dzięki Ci,    C F G C 
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,   C7 F G C 
W Nim żyć, umierać pragnę.  a F G G7 C

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią / Bóg pod osłoną chleba. 
Swym Ciałem karmi duszę mą, / by żyła w Nim dla Nieba.

W to wierzyć zawsze mocno chcę,       
bo tego Kościół uczy mnie. 
W Nim żyć, umierać pragnę.

 Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2Kor 12,9)

C
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94. Coś się święci *
1. Święta Panna nad pannami   G h    
Czuwa dniami i nocami   C D     
Już niejedno rozgrzeszenie       
Dzięki Marii Magdalenie       
Święty Krzysztof  cały blady        
Dziś otwarcie autostrady        
A Tadeusz, zresztą Juda       
Zawsze mówi, że się uda 

Ref: To dla mnie i dla ciebie G C D (C e a G)   
Święci orędują w niebie        
To dla mnie i dla ciebie        
Święci orędują w niebie. C G C D / (C e a G) 

2. Święty Błażej ma sposoby        
By gardłowe zmóc choroby        
A gdy zgubisz coś cennego       
Zaraz wal do Antoniego        
Jak bez grosza być bogatym       
Święty Józef  zna się na tym        
Hej Cecylio wielkie dzięki        
Za te wszystkie Boże dźwięki 

3. Młodzi są przyszłością świata      
Bosco Jan się z nimi zbratał       
Ojciec Pio o pokorze        
Wiele nam powiedzieć może       
Wszyscy święci bez wyjątku        
Od soboty aż do piątku       
Wypatrują mnie i ciebie        
By się z nami spotkać w niebie.

95. Cóż Ci mogę, Panie, dać
Ref.: Cóż Ci mogę Panie dać,   C d a 
Co nie jest Twym bogactwem łask?  G a G 
Jestem ubogi, a Ty Miłością Swą napełniasz nas.      e F C d a G C
1. Tobie, Panie mój, poświęcam myśli. F G a F G 
Tobie, Panie mój, poświęcam słowa. G a F G 
Tobie, Panie mój, poświęcam czyny. G a F G
2. Tobie, Panie mój, poświęcam troski... przyszłość... upokorzenia.
3. Tobie, Panie mój, poświęcam miłość... siebie... wszystko.

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. (Iz 60,1)

C
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96. Cuda Boże (Psalm 114)
Alleluja. /x4    cis* A* / H*

1. Gdy Izrael wychodził z Egiptu,  cis* A* cis* A* 
Dom Jakuba od ludu obcego,    cis* A* cis* A* 
Przybytkiem jego stał się Juda,   H* / A* / H* 
Izrael Jego królestwem.   E cis gis A*
2. Ujrzało morze i uciekło, Jordan bieg swój odwrócił, 
Góry skakały jak barany, pagórki niby jagnięta.
3. Cóż ci jest morze, że uciekasz?  E A H 
Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz? E cis gis A 
Góry, czemu skaczecie jak barany  E cis gis A H 
I pagórki niby jagnięta?    E cis gis A
4. Zadrżyj ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi, cis* A* cis* A* H* 
Przed obliczem Boga Jakubowego,  cis* A* H* / A* / H* 
Który zmienia opokę w oazę   /x2 E cis gis A 
A skałę w krynicę wody.   E cis gis A H

97. Czarna Madonno
1. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, G e / C E 
Gdzie króluje Jej oblicze, na Nim cięte rysy dwie.  a A / D D7 
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, G e / C a 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.    D D7 G (D)

Ref.: Madonno, Czarna Madonno,  G C 
Jak dobrze Twym dzieckiem być.  D D7 G (D) 
O pozwól, Czarna Madonno,  G C 
W ramiona Twoje się skryć.   D 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...

98. Czcijmy Jezusa
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go/ x4  D G A (G A/F) 
Powstał z martwych / x2   A h 
I On żyje na wieki już. 
Powstał z martwych, / x2 
Więc razem się radujmy,   A 
Świętując Zmartwychwstania ten dzień G A D

On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy... a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
(Iz 53, 5)

C
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99. Czekam na Ciebie
1. Czekam na Ciebie, Dobry Boże,  a d 
Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się.  G G7 C (E7) 
Niechaj mi łaska Twa pomoże,   a d 
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.  a E7 a A7

Ref.: Przyjdź do mnie Panie, mój Dobry Boże,  d a 
Przyjdź i nie spóźniaj się.      E E7 a A7 
Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,  d a 
Przyjdź i nie spóźniaj się.      E E7 a

2. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam, 
Karmisz nas Panie swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Ref.: Przyjdź do nas Panie, nasz Dobry Boże...

100. Daj słowom sens
1. Zagubił się gdzieś sens naszych słów,  e D e 
Mówimy wiele „tak”, a tak mało wiemy,  C D G 
Szukamy ciągle nowych, lepszych dróg,  e a 
A wciąż niszczymy, zabijamy, a wciąż kłamiemy. H7 a H7

Ref.: Daj naszym słowom sens, a modlitwie siłę ognia, e Fis 
Byśmy zniszczyli zło, co nas otacza co dnia.  H7 e 
Naucz nas milczeć, gdy słowa są niepotrzebne,  e a7 
Naucz nas w Prawdzie żyć. Maryjo! Maryjo! Maryjo! H7 e a7 H7 
Prosimy Cię!      e

2. Nie rozumiemy biegu własnych dni, 
I każde słowo ma tak wiele znaczeń. 
Pomóż Maryjo, pomóż tak, jak Ty 
Rozważać słowa sercem prostym i sercem patrzeć.

101. Do Ciebie, Panie
Do Ciebie, Panie, woła dusza moja,   E A E A
Tęskni ciało me.     cis A E
Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk,
Przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.

Jezu, pragnę blisko Ciebie być,   cis A E H
Jezu, w Twych ramionach się skryć,
Słodycz Twą poznawać co dnia,
Przy sercu Twym trwać.

 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4,13)

D

C
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102. Dekalog
Ref.: Jam Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł  h A... 
Z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał – bogów cudzych przede mną, h fis A E 
Nie będziesz brał – Imienia Boga nadaremno, 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
2. Czcij ojca swego i matkę swoją –   h G A h 
Abyś żył długo i dobrze ci się wiodło.
3. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, cis A cis 
Nie mów fałszywego świadectwa  A Fis 
przeciw bliźniemu swemu.   G A h
4. Nie pożądaj żony bliźniego swego,  /x2  G Fis G Fis h 
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.   h Fis h A

103. Do Ciebie, Boże mój
1. Do Ciebie, Boże mój, przybliżam się,  fis D A E 
Choć życia mego znój przygniata mnie, 
Lecz muszę znosić krzyż, chce jednak dążyć wzwyż, 
Do Ciebie, Boże mój.     D E
Gdy mnie w pielgrzymce raz noc zmorzy snem 
i tylko będzie głaz wezgłowiem mym, 
To Duch mój i we śnie do Ciebie zbliży się, 
Do Ciebie, Boże mój.

Ref.: Do Ciebie, Boże mój, przybliżam się, 
Do Ciebie, Boże mój, z każdym mym dniem, 
Do Ciebie, Boże mój, przybliżam się, 
Do Ciebie, Boże mój.

2. A gdy przeminie noc, nastanie dzień, 
Niech Twego tronu moc ożywi mnie, 
Zbuduję ołtarz Ci i wzniosę pieśni czci 
Do Ciebie, Boże mój.

104. Dostaliśmy
Dostaliśmy, to na co nie zasłużyliśmy  D h G A   
Z Twej łaski, Panie, jesteśmy tu  h G 
By oddać się, by oddać się 
Dzięki swej łasce uwalniasz nas 
I leczysz wciąż, kształtujesz

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. (Jr 1,5)

D
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105. Do góry nogami *
Kto chce wielkim być – ten małym niech się stanie  G D e C  
Kto chce królem być – ten sługą niech zostanie     
Kto chce skarby mieć – niech sercem się bogaci     
Kto chce życie mieć – niech życie swoje straci 

Ref: Bo tak mówiąc między nami   G F C D   
Wszystko jest do góry nogami   G F C D   
Bo tak mówiąc między nami   G F C D   
Wszystko jest do góry nogami   e F C 

Kto chce mądrym być – ten dzieckiem niech się stanie    
Kto chce pierwszym być – ostatnim niech zostanie     
Kto chce siłę mieć – w słabości niech jej szuka     
Kto chce wiecznie żyć – do nieba niech zapuka 
 Takiej wiary i ufności   D e C      
 Takiej siły i mądrości        
 Takiej prawdy nam potrzeba       
 Która płynie prosto z Nieba 
Kto chce pięknym być – niech piękno w sobie nosi     
Kto chce sławnym być – o sławę niech nie prosi     
Kto chce wszystko mieć – niech wszystko porozdaje     
Kto chce pokój nieść – niech walczyć nie przestaje

106. Dokąd idę
Ref.: Dokąd idę, Ty idziesz ze mną,   e C a H7 
Nieraz myślę – wszystko daremno,   e C a D7 
Kiedy fale życia zaleją, o Maryjo, Nadziejo!  G D C H7 
Całaś piękna w złocie i w koralu, i brylantów tyle, ile żalu, 
Jedna blizna to od szabli rana, druga blizna, przeze mnie zadana.

1. Po co Ci turkusy i rubiny, srebro, złoto chciwości się lęka.   G D C H7 
Wszystko to niewarte tej Drobiny, tego Skarbu, co trzymasz na rękach.
2. Nie opuszczaj mnie w tej godzinie, która w morzu wieczności ginie.
Wszystko ginie w morzu wieczności, oprócz Twojej litości.
3. Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie, w chwili śmierci zawołam Ciebie. 
Nie ma drogi w życiu bezdrożach, Gwiazdo ma, Matko Boża.

107. Dotknij, Panie, moich oczu
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.    D A7 h G A 
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem, D A7 D G A 
Dotknij Panie mego serca i oczyść je (oczyść, oczyść je)  D A7 h 
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.    e (G) A

 A On powiedział: Ja będę z tobą. (Wj 3,12)

D
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108. Dotknął mnie dziś Pan
Dotknął mnie dziś Pan     D G D 
I radość ogromną w sercu mam. Alleluja!  G D A7 D A7 
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. D G D G D A7 D 
Więc wszyscy razem chwalmy Go    D G D G D 
Za to, że trzyma nas ręką swą.    G D A7 D

109. Droga *
1. Jeszcze jeden krok, jeszcze dzień i noc, G C h e / a a7 D 
Jeszcze ból i pot, jeszcze błędny wzrok. G C h e / a D G 
Jeszcze tyle dróg, jeszcze tupot nóg, 
Jeszcze szczyty gór, jeszcze lasów mur.

2. Jeszcze w oczach kurz, jeszcze deszczu plusk, 
Jeszcze namiot złóż, jeszcze plecak włóż. 
Jeszcze zapach traw, jeszcze wicher gna, 
Jeszcze w dali las, jeszcze zwalnia czas.

Ref.: I uwolnij się od świata,  G C G D | A D A E 
W którym żyjesz tak niedługo,  G C e D |A D fis E 
Idź, poszukaj swego lata,    G C G D |A D A E 
Nie bądź złemu światu sługą. G C e D (E) | A D fis E (Fis) 
Idź i pokłoń się dolinom, 
wejdź na szczyty, odkryj raj, 
Daj ochłodzić się strumieniom, 
niechaj w sercu kwitnie maj.

110. Droga (Idę, Panie, Twoją drogą)
1. Idę, Panie, Twoją drogą, w duszy niosę światło Twe,  fis D / A E 
Wiem, że ono mnie prowadzi nie pozwala zbaczać z niej 
Wkoło zło jest, strach i ciemność, żal ogarnia serce me cis D / A E 
Lecz ja czuję Twą obecność, nie pozwalasz mi bać się
2. Twoja droga mnie prowadzi, przed Jezusa, Ojca tron 
Tam, gdzie znajdę ukojenie, gdzie popłynie pieśni ton 
Jedno wiem, że po niej krocząc Swe zbawienie dajesz mi 
Chciałbym ujrzeć Twe oblicze, gdy otworzysz Niebios drzwi

Otworzysz Niebios,   fis D A E 
otworzysz Niebios drzwi 
Otworzysz Niebios, Niebios drzwi

Nie z krzyżem Zbawiciela za sobą, ale z krzyżem swoim za Zbawicielem. (Cyprian Kamil Norwid)

D
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111. Droga krzyżowa (I)
Ref.: Na drodze Cię, Jezu, spotykam e H e 
i krzyża ciężkiego dotykam,   H e 
Więc pójdę za Tobą cichutko,  D G 
ulżyć choć trochę Twym smutkom  H7 e

1. Stoisz tak cicho, stoisz tak cicho,  e 
A ludzie krzyczą, a ludzie krzyczą  H 
Bolą złe słowa, bolą złe słowa  H7 
Cię wciąż od nowa, Cię wciąż od nowa. e

2. Ciężki od grzechów /x2 całego świata   /x2 
Wziąłeś w ramiona /x2 krzyż, tak jak brata  /x2
3. Upadłeś ciężko,  /x2  zbiłeś kolana,   /x2 
Kamienie płaczą  /x2  kroplą Krwi Pana  /x2
4. Staje na drodze /x2 łzami zalana   /x2 
Matka nas wszystkich  /x2 i Matka Pana.   /x2
5. Pójdę z Szymonem /x2 i krzyż poniosę,  /x2 
Może odpoczną /x2 Twe nogi bose.  /x2 
6. A Weronika  /x2 chustką swą białą  /x2 
Twarzy dotyka  /x2 by mniej bolało.  /x2
7. Znowu upadłeś /x2 i wstać Ci trudno,  /x2 
C.ałujesz ziemię /x2 od grzechów brudną. /x2
8. Co mówisz Jezu /x2 tym, którzy płaczą? /x2 
Niech swoje grzechy  /x2 najpierw zobaczą. /x2
9. Jak mam ci pomóc /x2 gdy wstać nie możesz? /x2 
Tak mi jest przykro /x2  że płaczesz, Boże... /x2
10. Tobie, co dałeś /x2 ludziom świat cały  /x2 
Oni Ci szaty  /x2 nawet zabrali.  /x2
11. Przybili Ci ręce /x2 co chciały przytulić  /x2 
Wszystkich do siebie  /x2  gwoźdźmi przekłuli.  /x2
12. Ciemno się robi /x2 gdy Ty umierasz, /x2 
A Ty już Niebo  /x2 krzyżem otwierasz.  /x2
13. Krzyż został pusty /x2 wyschły krwi krople, /x2 
Lecz oczy Matki /x2 od łez wciąż mokre. /x2 
14. Cicho jest w grobie /x2 jak w środku nocy, /x2 
Pojutrze, Jezu  /x2 wszystkich zaskoczysz! /x2

Nie pytaj, człowiecze, dlaczego ty cierpisz, lecz dlaczego Syn Boży cierpiał. (św. Bernard)

D
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112. Droga krzyżowa (Matko, która nas znasz)
Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź,  e C D e 
Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym, z nami idź. eGDH7eDe

1Matko Osądzonego – przyjdź i drogę wskaż.  Ge/CDe 
Matko Biczowanego – do Syna Twego nas prowadź. Ge/aH7 

     Bogu towarzysząca – pokój światu daj.   eC/aH7eD

2Matko krzyż podnosząca – /  Dla zbawienia naszego –  
 Pośredniczko najlepsza –

3Matko upadających –  / Matko prześladowanych – 
 Wszystkich grzesznych ucieczko –

4Matko wszystkich cierpiących – / Która nas zawsze pocieszasz – 
      Nadzieja nasza w Panu –

5Matko krzyż nam dająca – / Która słabym pomagasz – 
      Ty nas zawsze rozumiesz –

6Matko wszystkich wierzących –/ Daj odwagę i siłę – 
      Naucz nas miłosierdzia –

7Matko ludzi upadłych –/  Ucz nas zawsze powstawać – 
      Drogo nasza do Pana –

8 Matko wszystkich płaczących –/ Drogowskazie najlepszy – 
      Ratuj naszą Ojczyznę –

9 Dziewico z nami idąca – / Ratuj nas w naszych upadkach – 
      Nigdy nas nie opuszczaj –

10Matko promieniu czystości –/ Matko prosząca za nami – 
   Matko przebaczająca –

11Matko o sercu zranionym –/ Mieczem boleści przeszyta – 
    Odkupicielko nasza –

12Matko pod krzyżem stojąca –/ Matko przez Syna nam dana – 
    Za dzieci nas przyjmująca –

13Matko nad Synem schylona –/ Matko pełna miłości – 
     Panno wierna do końca –

14Matko nad grobem Syna –/ Zmartwychwstania nadziejo – 
      Módl się zawsze za nami –

15Matko zmartwychwstałego –/ Królowo wiecznej radości –  
       Maryjo, Matko ludzi –

D
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113. Duchu miłości
1. Duchu Miłości wylewaj się na nas,  D A h A 
Z przebitego serca Jezusa, Jezusa.  G D G (C) e A
2. Duchu oświeć nas, Duchu napełń nas 
Duchu uświęć nas, Duchu bądź, bądź pośród nas
3. Duchu oświeć, Duchu napełń,
Duchu uświęć nas

114. Duchu Ogniu
Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,  a e  / e h 
Duchu Światło, Duchu Blasku,  F G  / C D 
Duchu Wichrze i Pożarze,    C F  / G C 
Ześlij promień Twojej łaski!   d F E G7 / a C H D7

1. Chcesz – rozpalisz i rozognisz  C E a  / G H e 
Serca wzniesiesz na wysokość.   d E G  / a H D 
W ciemność rzucisz blask pochodni  C A7 d  / G E7 a 
I rozproszysz grzechu mroki.   E a E  / H a H
2. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury, 
Tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury.
3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu, 
Tyś spokojem wśród niezgody, w bezradności Tyś jest Radą.
4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem 
Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem.

115. Duchu Święty, nie odchodź
1. Kiedy nadszedł czas, Ten cudowny czas  E A    
Gdy znalazłem się na Twojej drodze   fis H    
Ty przyszedłeś tak dając sercu znak       
Zrozumiałem, że jesteś Bogiem       
Uwielbiam Cię, wywyższam Cię x2    E cis A H

 Ref: Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wokół nas,   
 Nie odchodź       E A cis H

2. Odnowiłeś mnie, czuję wiosny zew   E A    
W mojej duszy jest radość Twoja   fis H   
Więcej Ciebie chcę        
Bardziej z dnia na dzień        
Rozkoszuję się Twym pokojem
Uwielbiam Cię, wywyższam Cię x2    E cis A H

 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. (Mt 5,37a)

D



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 49

116. Duchu Święty, Boże, przyjdź (I)
Duchu Święty Boże przyjdź, niech jaśnieje chwały Twej blask.  DAh/GAD
Duchu Święty Boże przyjdź, światłem swoim napełnij nas.
Duchu Święty Boże przyjdź, zalej łaską swój wierny lud.
Duchu Święty Boże przyjdź, uczyń z nami prawdziwy cud.

117. Duchu Święty, Boże, przyjdź (II)
Ref.: Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło! a e / a e 
Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas!   F G / e a

1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym Światłem  a e/ G a 
Niech promienieje Twej chwały blask.    G a / e a

2. O Świadku prawdziwy, umocnij nas, 
Chcemy rozgłaszać: zmartwychwstał Pan.

3. Przyjdź Źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia, 
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.

4. O Duchu radości, rozraduj Kościół, 
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.

5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, 
Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

6. Bądź nam tchnieniem życia, Światła promieniem, 
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż.

118. Duchu Święty, ogarnij mnie
Duchu Święty, ogarnij mnie,   C  G  e  a 
otwórz oczy mego serca, napełnij miłością F  G 
Duchu Święty, ja kocham Cię   C  G  e  a 
niech Twa święta wola pełni się  F  G  C  (G)

119. Duchu Święty, Panie, przyjdź
Duchu Święty, Panie, przyjdź,    D G A 
W sercach rozpal ogień Swój.   D G A 
Jedno uczyń z naszych serc;    fis h 
Miłość, radość, pokój wlej, pokój wlej...  G A

 Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. (Jr 20,7)

D
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120. Duchu Święty, pouczaj mnie
Duchu Święty, pouczaj mnie!    e h 
Duchu Święty, poprowadź mnie!  e h 
Chcę iść za Tobą, Duchu Święty!  C a e  / x2

121. Duchu Święty, przyjdź (Napełnij serce me)
Duchu Święty przyjdź, napełnij serce me.  a d / a 
Jezu przyjdź, wołam Cię, napełnij serce me.  F a / d a

122. Duchu Święty, przyjdź (Niech wiara zagości)
Duchu Święty przyjdź.   /x2   D A h / D G A 
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,  G D G D 
Niech miłość zagości w nas. /x2   G h A

123. Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas
Ref.: Duchu Święty, Duchu Święty!    e C / a H7

1. O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj!  e C a H7

2. O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj!
3. O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj!

124. Duchu Święty, Stworzycielu
Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę  A / D A 
Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca   h E A E 
Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały A / D A 
Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło  h E A E 
Duchu Święty, Ożywicielu – przyjdź!    h E A

125. Duchu Święty, wołam Cię
1. Duchu Święty wołam Cię,  D h G A 
krzyczę, chociaż cisza trwa. 
Lekki powiew głaszcze twarz, 
radość w sercu dziwną mam. / x2

Ref.: Duchu Święty, wołam Cię! /x2       D h / D h
2. Przez zamknięte wchodzisz drzwi, 
mocą Swą dotykasz mnie. 
Chcę się w Niebo z Tobą wzbić. 
Duchu Święty, wołam: przyjdź!

 Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić»- wyrocznia Pana (Jr 1,8)
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126. Duchu Święty, Tchnienie Ojca
Duchu Święty, Tchnienie Ojca,  E A 
Dawco życia.    E
Duchu Święty,     E A
Źródło wody żywej w nas.  E

Tak pragniemy Ciebie, Panie,    cis H 
jak spękana ziemia deszczu,     A E
jak pustynia kropli wody,  A E 
Duchu, przyjdź.   H

Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź.

127. Duchu Święty, wołam: przyjdź
Duchu Święty, wołam: przyjdź, bądź jak ogień duszy mej,  D a7 
Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie!   G D

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,  C G D 
Miłosierdzie Jego wielkie jest,   C G D 
Okazuje dobroć swoją dziś,    C G D 
Dla tych, którzy chcą miłować Go.   a G A

128. Dzielmy się wiarą jak chlebem
Ref.: Dzielmy się wiarą jak chlebem  A E 
Dajmy świadectwo nadziei    fis D E 
Bóg ofiarował nam siebie    A E 
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić fis D E

1. Chleba tego nie zabraknie   fis cis 
Rozmnoży się podczas łamania  D h E 
Potrzeba tylko rąk naszych   fis cis 
I gotowości dawania    D h E
2. Nikt nie zapala lampy, by potem ją schować pod korcem, 
skoro nas Bóg światłem natchnął – trzeba z tym światłem iść w drogę.
3. Odrzućmy zwątpienie i trwogę, choć świat się śmieje z proroków 
Musimy świadczyć odważnie, w służbie ludziom i Bogu

Ziemia jest twoim okrętem, a nie siedzibą. (św. Augustyn)

D



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej52

129. Duszo ma Pana chwal
Ref: Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć G D A h   
Świętemu śpiewaj pieśń.     G D A   
Z mocą wywyższaj Go, duszo ma   G D / G A h  
Uwielbiam Boże Cię.     G A D

1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca, G D A h  
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.    
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną.         
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.  G D / G A D
2. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie.     
Twe serce miłe, wielkie Imię Twe      
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni,   
Wiele powodów, by uwielbiać Cię.
3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę,      
Nadejdzie czas mego końca tu.      
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać.     
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

130. Dzięki Ci, Panie
Ref.: Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew  h fis G D 
Za dary nieskończone wielbimy Cię   h e G Fis

1. Chwalimy Cię, Wszechmocny, za dary Twe nieskończone h A7 D 
Za Ciało i Twoją Krew      G A 
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni  h G D 
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy    E Fis
2. Spraw to, Ojcze wszechmocny, w dobroci swej niezmiernej 
Byśmy się stali jedno z Tobą, Chrystusem i Duchem 
Tyś, coś w Trójcy Jedyny
3. Przebacz, żeś hojny i wierny, uwolnij z więzów grzechu 
Byśmy się odmienili przez tajemnice najświętsze
4. Niechaj przestworzem spłynie z gwiazd anioł Twój miły 
Oczyści, uleczy nasze serca i ciało 
Powiedzie za sprawą tajemnicy na same szczyty nieba 
A tu na ziemi ratuje obroną Twoją potężną
5. Spojrzyj łaskawie, Stwórco, na nas znikomych i slabych 
Ocal, Dobry Pasterzu, owce na swojej łące 
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi 
I wzmacniasz już na zawsze, Siebie dając nam, Panie.

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (Mt 11,6)
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131. Dzięki Ci
1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu –    D h 
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. G A 
Dzięki Jezu, dzięki Jezu –    fis h e 
Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. D A7 D

2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie – dzięki Ci... 
3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie – dzięki Ci...

4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz – dzięki Ci...
5. Alleluja, alleluja – dzięki Ci...

132. Dzięki, kochany Ojcze z Nieba
1. Dzięki kochany Ojcze z Nieba,  D G A 
dzięki za każdy nowy dzień,   D G A 
Dzięki, że wszystkim czego trzeba  D G A 
Ty obdarzasz mnie.    G A D
2. Dzięki, kochany Ojcze z Nieba, dzięki za każdy nowy dzień, 
Dzięki za gwiazdy, promień słońca, którym darzysz mnie.
3. Dzięki za wiernych mych przyjaciół, dzięki za ludzi dobrych serc. 
Dzięki, że karzesz nam dać wrogom, dłoń na zgodę też.

4. Dzięki za miejsce pracy mojej, dzięki za każdy szczęścia wiew, 
Dzięki, że domu mam podwoje i radosny śpiew.
5. Dzięki za Twą pociechę w bólu, dzięki za Twoją dobrą dłoń. 
Dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisz skroń.
6. Dzięki za Twoje mocne Słowo, dzięki, że dajesz łaski czas. 
Dzięki, że miłość Twa na nowo, wciąż pociąga nas.
7. Dzięki, że łaska Twa tak hojna, dzięki, że mogę z niej tu żyć. 
Dzięki, że dusza ma spokojna może wdzięczną być.

133. Dzięki, o Panie
Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,  F B C7 / F (d) 
O Wszechmogący nasz Królu w Niebie.  d B C7 F

1. Za to, że dałeś nam wiarę. F B G C C7

2. Za to, że dałeś nam miłość.  6. Za to, że jesteś z nami.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.  7. Tobie śpiewamy z radością. 
4. Ty nam przebaczasz grzechy.  8. Ciebie wielbimy bez końca.
5. Ty nam przywracasz życie.

Bóg jest bliżej nas niż my siebie samych. (św. Augustyn)
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134. Dzięki za Twój krzyż
Dzięki za Twój krzyż,    C G a 
Dzięki za zwycięstwo Twe,   F C d G 
Dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie,  C G a 
Dzięki za miłosierdzie Twe.   F C G C

135. Dziękujcie Panu, bo jest dobry
Ref.: Dziękujcie Panu, bo jest dobry D h 
Bo Jego łaska na wieki trwa   G A D

1. Niech dom Izraela głosi:  D h 
Jego łaska na wieki trwa  G A D 
Niech dom Aarona głosi:  D h 
Jego łaska na wieki trwa  G A D

2. W ucisku wzywałem Pana,  G A
a Pan mnie wysłuchał   fis h
W ucisku wzywałem Pana  G A
Pan na wolność wyprowadził mnie G A D

3. Ciężko mnie Pan ukarał 
Lecz na śmierć mnie nie wydał 
Głosy radości z ocalenia 
W namiotach sprawiedliwych brzmią.

4. Prawica Pańska   G A
Wzniesiona wysoko,   fis h
Prawica Pańska
Moc okazała.  / x2

136. Dziękuję Ci za tyle bólu
Dziękuję Ci za tyle bólu,   C e a 
żeby sprawdzać siebie.    F C G 
Za wszystko, co nieważne, najważniejsze. d F C 
Za pytania tak wielkie, że już nieruchome. F C G C (a D E)

Dziękuję Ci za miłość prędką, bez namysłu  E H A / E H A 
Za to, że nie jestem całym człowiek pojedynczy. cis H A (Fis) 
Za oczy nagle bliskie i nie bezimienne.  G D a7 e7 
Za głos niedawno obcy, a teraz znajomy.  e7 D a7 
Za to, że nie ma czasu, by pisać list krótki  D A E / D A E 
więc dlatego się pisze same tylko długie  D A E / D A E

A miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi cis H A / cis H A 
Że nie można Cię zabić    E H A 
w obronie człowieka.     A H E

Jeśli chcemy naprawdę kochać, musimy nauczyć się przebaczać. (św. Matka Teresa z Kalkuty)
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137. Dziękuję Ci (I)
Dziękuję Ci za to życie, które dałeś mi   G D e C D 
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni    G D e C D  
Hojny jesteś tak: Stworzyłeś dla nas ten piękny świat  G D e C D  
I wszystko oddałeś nam      G D e  
Podziękować Tobie, Boże, chcę za to wszystko, co mam.  C D G

138. Dziękuję Ci (II)
1. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś,  fis D E cis...
Za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna,
Za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe.

Ref.: Za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny,
Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze.
Że uciekamy od Ciebie do Ciebie, od Ciebie do Ciebie, do Ciebie.

2. Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś,
Za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie,
Za to, że to, czego pojąć nie mogę – nie jest nigdy złudzeniem.

139. Dziękuję, że...
Aaa...   B F C         /4x

Dziękuję, że jesteś tak blisko   d B F C A... 
Ty sprawiłeś, że jestem tu 
Miłosierdzie Twe jest tak wielkie 
Chciałbym z Tobą iść w życia nurt.

Aaa...  B F C         /4x
Wiem, że droga Twa jest tak trudna, 
Pragnę Tobie dziś siebie oddać 
A gdy przyjdzie czas mego zwątpienia 
Naucz Panie mnie ufać

Ufać...  BFC / x 4  (przejście  daG/daG/daG/B)

 Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? (Rdz 18,14)

D
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140. Dzisiaj spojrzał na mnie Pan
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan        E H    
i ja też spojrzałem na Niego.            A H    
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan,            E H   
powiedziałem Mu: ,,Kocham Cię!’’       A H E

1. Spojrzał Pan bogatemu młodzieńcowi w oczy    
I rzekł: ,,zostaw wszystko      
Teraz, już możesz pójść za mną’’,      
A on odszedł i zasmucił się.

2. W synagodze Pan nauczał wszystkich,     
Ale ujrzał człowieka chorego.      
Rzekł mu: ,,Wstań, odtąd będziesz zdrowy,     
Czyż nie mogę czynić tego, co chcę?’’

3. Zląkł się Piotr tych, co mu zrobić nic nie mogli    
I zaparł się Pana. Potem gorzko zapłakał     
I zobaczył oczy Pana pełne łez przebaczenia.

4. Tuż przy Grobie spotkał się Pan z Marią Magdaleną   
i rzekł jej : ,,Mario!’’ Ona rozpoznała swego Pana    
I z pewnością ucieszyła się!

141. Exodus II
1. To mówi Pan, który ustanowił słońce,  gDDisD 
By świeciło w dzień nad ludem Izraelskim. 
Nadał prawa księżycowi, by świecił w nocy,  DisD... 
Który spiętrza morze tak, że huczą jego wody.

Ref.: Ukochałem Cię odwieczną miłością,  gDDisD 
Zachowałem dla ciebie łaskawość, 
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dis D 
Dziewico Izraelu.  /x2   Dis D

2. To mówi Pan – znajdzie łaskę na pustyni, 
Naród ocalały od miecza. 
Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku, 
Pan się mu okaże z daleka.

3. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami, 
I wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. 
Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii, 
Uprawiający będą sadzić i zbierać.

Nie płacz w liście, nie pisz że los ciebie kopnął, nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia;
kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno. (ks. Jan Twardowski)

D
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142. Exodus
1. Gdzieś tam, pośród burz, pracuje lud i Pan dopomaga mu. EfisH7E 
Wyprowadza go do ziemi swej, pokonując wszelkie zło.  EfisH7

Ref.: Idą, ciągle idą w skwarze, w trudzie, w deszczu. E 
Wierni Słowu Boga wciąż idą utrudzeni,   fisA 
Błogosławiąc Panu za to, że już wolni są.   AEH7 
Bóg ich doprowadzi tam, gdzie im obiecał    E 
Ziemię lepszą, ziemię swą. Wytrwać tylko trzeba,   fisA 
By nie stracić ziemi tej, nieba tego, ziemi tej.   AEH7

2. Dzisiaj znowu lud pośród burz wciąż w niewoli grzechu trwa. 
I znów Dobry Bóg wyprowadza go, by go zbawić mocą swą.

143. Fale
Ty jesteś życiem mym, więc każdy ruch E A H7 A 
robię w Tobie, Jezu, 
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
Ty jesteś droga mą, więc każdy krok 
robię w Tobie Jezu, 
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Ref.: Fale Twojej łaski, Panie, 
Gdzie nie spojrzę, Tam wciąż widzę Cię. 
Twa miłość mnie uwiodła 
Jezu, jakże to możliwe jest?

144. Flaga
W moim sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest. D fis G A    / x2 
A Jego flagą radość jest.     G A 
Podniosę flagę wysoko, wysoko.   D fis G A    / x2 
Niech pozna Boga cały świat.    G A / G A  / x2 
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą.  D fis G A    / x2 
Niech pozna, pozna cały świat.   G A / G A  / x2

145. Gdy kiedyś Pan
1. Gdy kiedyś Pan powróci znów, gdy kiedyś Pan powróci znów,    DCA7 
Abyśmy też tam byli, gdy kiedyś Pan powróci znów. DD7Gg / DA7D
2. Gdy święci swój opuszczą grób. 5. Gdy po imieniu wezwie Pan.
3. Gdy Boga tron otoczą w krąg. 6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg.
4. Gdy księgę swą otworzy Bóg.  7. Gdy zabrzmi pieśń: „Alleluja”.

 Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. (1J 5,11)

E
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146. Franciszkowe pytania
1. Co robić, aby Twoim być?   G e 
Czy można Twym słowem tylko żyć?  G e 
Proszę, powiedz, Panie mój,   C a 
odpowiedź daj, Boże mój.   C a 
Na każdy dzień, na każdy mój dzień.  h D

Ref.: Chcę iść, tam gdzie mnie poślesz, Panie G e C D 
i być tylko na Twe wezwanie.                                   h e C D 
Chcę iść, tam gdzie mnie poślesz Panie, 
a Ty miłość mi daj, miłość swoją mi daj.

2. Jak kochać słońca mały kwiat? 
Jak zamknąć w swym sercu cały świat? 
Proszę, powiedz, Panie mój, 
odpowiedź daj, Boże mój. 
Na każdy dzień, na każdy mój dzień.
3. Czy trędowaty to mój brat? 
Czy można też kochać cały świat? 
Proszę, powiedz, Panie mój, 
odpowiedź daj, Boże mój. 
Na każdy dzień, na każdy dzień.

147. Franek
 Z Tobą, Jezu, wszystko jest jak nowe  A E fis D 
 Wczoraj szare, dzisiaj kolorowe   
 Z Tobą, Jezu, wszystko jest możliwe  
 Wczoraj ponure, a dzisiaj szczęśliwe.
1. Franek, pamiętasz, jak byłeś mały   A E fis D
Nieźle podobno, narozrabiałeś 
Daj nam, Franciszku, słowa zachęty 
Jak narozrabiać, by zostać świętym 

Ref: Co też takiego ma święty w sobie?  E h
Spytasz Franciszka, tak ci odpowie:  D E

 Z Tobą, Jezu, wszystko jest jak nowe   A E fis D
 Wczoraj szare, dzisiaj kolorowe 
 Z Tobą, Jezu, wszystko jest możliwe 
 Wczoraj ponure, a dzisiaj szczęśliwe 
2. Franek, pamiętasz, zadanie miałeś 
Mury Kościoła odbudowałeś 
Śniło się nawet raz papieżowi 
Że ktoś ubogi Kościół odnowi 

 Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą 
i nikt nie targnie się na ciebie. (Dz 18,9-10)

F
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148. Gdy marzę
Ref.: Gdy marzę, otwarte oczy mam,  E H 
bo wiem, że w Niebie miejsce mam.  A H 
Gdy marzę, otwarte oczy mam, 
bo wiem, że w Niebie, 
że Ktoś czeka na mnie tam –  
Mój Pan /x2     A  H

1. Tylu ludzi zagubionych obok mnie,  A H 
Jak odnaleźć siebie, jak zrozumieć sens? E A H 
Miłość wszystko wyjaśniła mi, 
Otwieram oczy, bo chcę widzieć cel.
2. Panie, Ty wiesz, za czym tęsknię, o czym śnię, 
Moje serce znasz i przenikasz je, 
Zabierasz strach i wątpliwości mrok, 
Otwierasz oczy, bym mógł widzieć cel.

149. Gdy po wielkim połowie
Ref.: Gdy po wielkim połowie Jezus z uczniami szedł D h e A... 
Pytał Piotra Szymona tak, jak dziś pyta mnie

1. Bracie, siostro, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
2. Bracie, siostro, czy modlisz się? Tak, Panie, Ty wiesz, że modlę się.
3. Bracie, siostro, czy idziesz mą drogą? Tak, Panie, Ty wiesz, że idę nią.
4. Bracie, siostro, czy niesiesz swój krzyż? Tak, Panie, Ty wiesz, że niosę go.

150. Gdy schodzimy się
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa  C e F G 
Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe   C e F G 
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte    F G C e a 
Błogosławisz mocą swą     F G C C7 
Błogosławisz, boś obiecał to     F G C C7 
Błogosławisz mocą swą.     F G C

151. Gdy tak wisisz na krzyżu
1. Gdy tak wisisz na krzyżu, okazujesz Swą miłość  h e 
Krew i pot, wybacz mi.     /x2 A h  
Święty jest nasz Pan     /x4 D A h
2. Jak Ty wisisz na krzyżu, Twoje oczy, łzy i ból
Ludzie opuścili Cię, jesteś sam    /x2
Święty jest nasz Pan     /x4

Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden – w Jego stronę – 
musimy zrobić już sami. (Karl Rahner)

G
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152. Gdy wpatruję się (Uwielbiam Cię)
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,    C F 
Gdy rozmyślam o miłości Twej,    C F 
Kiedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej.  C F / B G 
Ty dotykasz, Panie, serca mego,    C F 
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,    C F 
Kiedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej.  C F / B G

Ref.: Uwielbiam Cię /x2    F G / C a 
Mojego życia cel to wielbić Cię.  F G / C (C7)

153. Gdyby wiara Twa
Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno  g D 
Te słowa mówi ci Pan.    /x2

I z taką wiarą rzekłbyś do góry:    c g D g 
Przesuń się, przesuń się.  /x2

A góra posłusznie przesunie się /x3  g D g... 
W Imię Jezusa przesunie się   /x3 
I chromy stanie na nogi swe   /x3  
W Imię Jezusa na nogi swe  /x3  
I kto łzy leje, otrze je   /x3  
W Imię Jezusa otrze je   /x3 
I chory odzyska zdrowie swe  /x3 
W Imię Jezusa zdrowie swe  /x3 
I kto jest smutny, ucieszy się  /x3 
W Imię Jezusa ucieszy się   /x3

Spływa, spływa, spływa Duch Święty  /x2  
Duch Święty Swą mocą dotyka mnie  /x3 
Od czubka głowy po stopy me  /x3 
Duch Święty Swą mocą dotyka Cię,  /x3 
Od czubka głowy po stopy Twe.   /x3

154. Gdybym przechodził
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę się a G / a G 
W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie.   g H e 
Wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę.    a H e

Drogę Swą wskazuje mi,   / x 2  G D G D 
Pan jest Pasterzem mym.  / x 2  H e H e

 Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. (Ps 3,6)

G
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155. Gdybym nie miał Ciebie
1. Jesteśmy w Tobie, bezpieczni w Tobie, G a / G a 
Schronieni każdego dnia   G a C 
Ukryci w Tobie, obmyci z winy,  G a / G a 
Trzymasz w swym ręku nas   G a C D 
Ufam Tobie, wiem, że mogę 
Dobre rzeczy dajesz mi 
Jesteś dobry, nieskończony 
Panie w miłości swej

Ref.: Gdybym nie miał Ciebie D e7 C 
To nie miałbym niczego

2. Ty jesteś siłą mą, nie ugnę się,  G F G F B C 
kto ufa Tobie, nie zachwieje się.

156. Godzien, o godzien
1. Godzien, o godzien jest nasz Pan,   D G D 
Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń.  e A D (A7) 
Godzien, o godzien jest nasz Pan,   D G D 
Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń. e A D D7 

Ref.: Śpiewajmy: „Alleluja” przed Baranka tronem,    G A D h 
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały psalm,    e A7 D D7 
Alleluja, chwała Barankowi,       G A D h 
On w walce jest Zwycięzcą, Bóg z nami, Król i Pan.  e A e A7 D (D7)

2. Panie mój, Tyś droższy nad srebro,  D A G D 
Ponad złoto cenniejszy skarb.   D A G A7 
Czym przed Tobą jest piękno diamentów, D A G D 
Czyż może Ci coś dorównać, Panie mój? e A7 D D7

157. Godzien, o godzien jest Bóg
1. Godzien, o godzien jest Bóg,  G D e 
Siedzący na tronie    C G C D 
Baranek wśród chwał, 
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc 
Błogosławieństwo i cześć.   F C D

Ref.: On Panem jest od wieków na wieki /x4 G D C G D 
Amen.     G C D

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać / W miłości i prawdzie, 
Oddając mu hołd / Miłość, wdzięczność, siłę i moc, 
Błogosławieństwo i cześć 

 Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1J 1,5)

G
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158. Golgota (Przyjdź na Golgotę)
1. Żyjąc w tym świecie podłości, ludzie są biedni, samotni. GC/DD7G 
Człowiek wciąż pragnie miłości, której tak w życiu brak. GC/DD7G 
Złudne są życia dążenia, sercem twym niepewność targa. GC/DD7G 
Dusza twa pragnie zbawienia, lecz nie wiesz dokąd iść. GC/D7CG

Ref.: Przyjdź na Golgotę pod krzyż swego Zbawcy, GE/aDD7 
On ciebie miłuje, On przyjmie cię, On zbawi cię,            GEaC/G/D 
Szczęście ci da.      DCG

2. Jezus ci będzie miłością i drogowskazem w twym życiu. 
Będziesz Go wielbił z radością, w nim znajdziesz życia cel. 
Chrystus cię weźmie w objęcia, oczyści twe grzeszne serce, 
Byś z niewinnością jagnięcia mógł przez wieczności przejść próg.

159. Gwiazda nadziei
1. Między wierszami twego życia,    G C 
Gdzieś na bezdrożu twych ziemskich dróg,   e D 
Ktoś zawsze wiernie na ciebie czeka, 
Z miłością patrzy na każdy twój ruch 
I choćbyś zwątpił i nie miał już sił 
I choćbyś upadł i nie mógł już wstać, 
Na Nim się wesprzyj, a Jego ramiona 
Uniosą cię ponad twój świat.

Ref.: On poda ci pomocną dłoń, da ci wiarę, siłę, miłość, 
On na twoim niebie zaświeci gwiazdę dobrej nadziei 
Twojej nadziei.   /x2

2. I możesz zacząć wszystko od nowa, 
Żyć z dnia na dzień ku wieczności, 
Bo Jezus zawsze będzie cię kochać, 
A Jego miłość nie zna dna. 
Wszystkim problemom z Nim podołasz, 
Twój krzyż codzienny pomoże ci nieść 
Wystarczy tylko, że Mu zaufasz, 
Bo miłość zawsze zwycięża.
Ref.: On poda ci pomocną dłoń, da ci wiarę, siłę, miłość, 
On na twoim niebie zaświeci, gwiazdę dobrej nadziei 
On poda ci pomocną dłoń, da ci wiarę, siłę, miłość, 
Jezus twoim życiem jest, On zwyciężył śmierć 
Wybawił ciebie.   /x2

 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)
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H

160. Golgoto
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!   a d G G7 C (E) 
W tej ciszy przebywam wciąż rad,   a C 
W tej ciszy daleki jest świat.   F C 
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,  d a 
Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.  E E7

Ref.: To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech, (G) a d 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,  G C (E) 
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,  a d (B) 
Choć tak dawno to się stało – widziałeś mnie.  B a E a (E)

2. Golgoto, Golgoto, 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, Golgoto, Golgoto! 
Tak często wspominam ten dzień, 
Golgotę i słodki jej cień. 
Gdym przyszedł pod krzyż z ciężarem mych win, 
Uwolnił mnie tam Boży Syn.

161. Hej, Jezu
1. Hej, Jezu, Królem Tyś, /x2 życie Twe uwalnia mnie /x2   C F C... 
Będę sławił cały dzień,     /x2 doskonałe drogi Twe.  /x2 
2. Hej, Jezu, Panem Tyś,       /x2  chcę słuchać Twoich słów. /x2 
Twe Królestwo ujrzeć chcę,  /x2  wola Twa niech spełni się. /x2

3. Chwała Barankowi, Cześć!  /x2  Weź mnie do Ziemi Swej. /x2 
Zwyciężymy w Imię Twe,       /x2   ogłosimy rządy Twe. /x2
4. Hej, o hej, o Lwie Judy,       /x2 Jak potężny jesteś Ty. /x2 
Hej, o hej, o Lwie Judy,           /x2 Jak wspaniały jesteś Ty. /x2

162. Hymn o krzyżu
Drzewo Krzyża surowe, Tyś ciało Chrystusowe dźwigało  
Marii Panny lamenty i bok święty widziało.

Na Ciebie krew i woda, i łaska Chrystusowa     
Na Tobie Kościół Święty i wiary fundamenty stanęły.

Potężnym majestatem, wysoko ponad światem górujesz  
Przemija postać świata, a Ty po wszystkie lata królujesz.

 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, 
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. (Mt 12,35)
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163. Historia
1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna  d B F C   
”Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna     
To za sprawą Ducha z nieba wysokiego     
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego   B F A7 d

Ref: Matko Nieskalana, Matko ukochana  g d g d   
Panno nad pannami oręduj za nami  g d A7 d   
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela     
Panno nad pannami oręduj za nami 

2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie     
O Królestwie Bożym święte nauczanie     
Chwała jego wielka nigdy nie przeminie    
Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie

3. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony      
Jezu pełen bólu, Jezu poniżony      
Gdy za grzechy świata Niebo umierało    
Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało

4. Wieczne „Alleluja”, Jezus zmartwychwstały     
Do Nieba wstępuje pełen Boskiej chwały    
Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości    
Maryja u Pana, przyczyna radości

164. Hosanna na Niebiosach
1. Hosanna, hosanna, hosanna na Niebiosach!  /x2 G D e C D 
Sławić chcemy Cię wciąż /x2   z radością i czcią   /x2 (C) D G C D G 
Wywyższony bądź, Boże nasz,    (C) D G D e 
Hosanna niechaj ciągle trwa!    C D G
2. Chwała, chwała, Królowi królów chwała cześć!  /x2 
Sławić chcemy Cię wciąż /x2   z radością i czcią    /x2 
Wywyższony bądź Boże nasz, 
Królowi królów chwała, cześć!
3. Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest  /x2 
Sławić chcemy Cię wciąż /x2   z radością i czcią   /x2 
Wywyższony bądź Boże nasz, 
Jezus Królem królów jest!

Rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym. (św. Hieronim)

H



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 65

165. Idę przed siebie
Idę przed siebie, cieszę się życiem, cieszę się tym, co mam. C C7 F C 
Chcę Cię wysławiać, Królowo moja, Matko jedyna ma. C C7 F C 
Kocham Cię – o tym wiesz, ze mną bądź – proszę Cię, d C / d C 
Proszę Cię, wołam Cię – Królowo moja, Królowo moja. B/C/B F
Cieszę się, kiedy jesteś ze mną, kiedy wiem, że nie jestem sam, F/d 
– Maryjo, o Matko moja!     g C 
Matko, wskaż mi do Nieba drogę, drogę prostą śladami Boga, 
– Maryjo, o Matko moja!

Ref.: Jak Ci dziękować, na, na, na, na, na F C 
Serce me pełne jest Twojej chwały.  B F C 
Więc składam Ci serce me, modlitwy me. C B F C

Cieszę się, kiedy jesteś ze mną...

166. Idzie Jezus
1. Idzie Jezus, spójrz, jak kroczy On po wodzie, D D7 e 
Podnosi Cię i pomaga Ci wstać.   D h e (A7) 
Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal, D D7 e 
Idzie Jezus – On kieruje mną.    D (A) A7 D
2. Idzie Jezus ... – On karmi cię. 5. Idzie Jezus ... – On przenika cię.
3. Idzie Jezus ... – On zbawia cię. 6. Idzie Jezus ... – On pociesza cię. 
4. Idzie Jezus ... – On kocha cię. 7. Idzie Jezus ... – On uświęca cię.

167. Idzie mój Pan
Idzie mój Pan, idzie mój Pan,     e 
On teraz biegnie, by spotkać mnie.    ea7H7e 
Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się cud.   eaeDGH7 

On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.  eaeDCH7e

168. Izrael
1. Izrael, Izrael, Jesteś ziemią przedziwną,    e h e h
Pustkowiem i pustynią, lecz przemienisz się w ogród Pana.  C G a h

Ref: (Hej!) Laj laj laj laj laj ...  e G C a h e
2. Izrael, Izrael, radość Boża nadchodzi,
Dźwięk pieśni i dziękczynienia już niedługo zabrzmi w Twoich bramach.
3. Izrael, Izrael, zbawienie Boże nastaje,
Podnieś oczy swoje ku niebu, dzisiaj Pan pocieszy Syjon.
4. Izrael, Izrael, obudź się jak za dni dawnych,
Oblecz się w swoją siłę, Ty jesteś ramię Pana.

 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość- te trzy: z nich zaś największa jest miłość. (1Kor 13,13)

I
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169. Idziesz przez świat *
1. Idziesz zagubiony przez świat   D A h 
szukasz minionych dni, nie wiesz, dokąd iść.  h G / G D A 
Ścieżki życia zaplątał wiatr,    D A h 
serca Twojego ład burzy grzech.   h G / G D A

Ref.: Odwróć głowę, spójrz, jak piękny jest świat: G A 
zieleń drzewa i czerwony kwiat   D h 
Przyjdź i weź, co chcesz, w ręce swe  G A D

2. Głuchy krzyk wyrywa się z ust 
człowiek pada na bruk, prosi: podaj dłoń. 
Ty przechodzisz obok, jak cień 
nie obchodzi Cię nic, człowiek prosi Cię.
3. Pójdź, zaprowadzę Cię tam gdzie kolorami gra świat, tam twój dom. 
Jeśli ze mną pójść tam chcesz czyste serce swe weź, zanieś ludziom je!

170. Ja jestem rybakiem Pana *
1. Ja jestem rybakiem Pana, zarzucam sieci swe.   D h G A 
Gdy troski mnie przygniatają, chlup, chlup, ja topię się,     
ja topię się aaa aaaa/2x  

Ref: Cziruriruriru /3x … łaa a a/2x           D h G A         
2. Jezus mym przyjacielem, On ratuje życie me   
Wyciąga do mnie rękę, ja mocno trzymam się,      
ja płynę aaa aaaa /2x

171. Ja, Pan Bóg Twój
Ref.: Ja, Pan Bóg Twój, ująłem cię za prawicę  G e C D... 
Mówiąc do ciebie: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. 
Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku, Izraelu: 
Ja cię wspomagam, wyrocznia Pana, i ja jestem twym Odkupicielem, 
Odkupicielem, aaa..., Odkupicielem, aaa...

1. Nędzni i biedni szukają wody,  C G 
A język ich wysechł już z pragnienia  C D 
Lecz Ja, Pan, wysłucham ich,   e 
Nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.  C D / G e C D...

2. Każę wytrysnąć rwącym strumieniom na suchych, nagich wzgórzach 
I źródłom wód wpośrodku nizin, by pustynię zamienić w pojezierze.

3. Pamiętaj zawsze o Mnie, Izraelu, żeś sługą Moim, Jakubie. 
Usunąłem twoje grzechy, jak chmurę, wróć do Mnie, bom cię odkupił.

 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12a)

I

J



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 67

172. Ja się śmieję
1. Ja się śmieję, ty się śmiejesz – dobrze nam,  D h G A... 
Jak nam dobrze, jak wesoło! 
W oczach moich odblask twoich oczu mam, 
A świat tańczy wciąż wokoło.

Ref.: Ale my, właśnie my – zawsze śmiejmy się razem. 
Nasze sny, nasze sny będą żywym obrazem. 
Właśnie tak, właśnie tak biec ciągle przez życie, 
Właśnie ta-a-ak. Jak? Właśnie tak!

2. Chcemy tańczyć, chcemy śpiewać – bawić się. 
Jak nam dobrze, tak być musi. 
Ja cię kocham, ty mnie kochasz, dobrze wiem, 
Nic do smutku nas nie zmusi.

173. Ja wierzę, że to Jezus
1. Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest.   EAHE... 
On zmarł i powstał, aby żyć i z cenę śmierci życie dał. 
Wierzę, że jest tu teraz (On tu teraz jest), stoi pośród nas.  AHEA/HE... 
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), ma przebaczenia dar.

2. Ja wierzę Tobie, Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest. 
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać. 
Wierzę, że tutaj jesteś (Ty jesteś tu), stoisz pośród nas. 
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc), masz przebaczenia dar.

174. Jak Dawid
1. Jak Dawid kiedyś przed Bogiem swym  a e 
Będę tańczyć ze wszystkich sił   a e 
Przed Panem, Królem mym.   G a 
Jak Miriam grała na bębnie swym. 
Będę klaskać ze wszystkich sił 
Przed Panem, Królem mym.

Ref.: Pokłońmy się przed Bogiem,  F G 
Oddajmy Jemu cześć!    F G a 
Wielbijmy Imię Jego, 
Śpiewajmy Jemu pieśń!

2. 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.

 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,21)

J
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175. Jak długo, Panie (Psalm 13)
Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał?  a F... 
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? 
Dokąd w mej duszy przeżywać będę zgryzotę 
Jak długo wróg mój będzie się wynosił?

Ref.: Spojrzyj, wysłuchaj Panie, mój Boże  C G a... 
Oświeć me oczy bym, nie zasnął w śmierci 
By mój wróg nie mówił: ”zwyciężyłem go” 
Niech się nie cieszą moi przeciwnicy.

176. Jak dobrze być i kochać Ciebie
Ref.: Jak dobrze być i kochać Ciebie,  D H7 
I znaleźć wreszcie bratnie dusze.   G D 
O Duchu, Duchu, Panie przybądź –  a7 e 
Radością napełnij nas.     G D

1. Zamknąć usta w białej ciszy, zamknąć oczy w świetle gwiazd,   e G D... 
Zamknąć ręce w całej pełni, zamknąć siebie i chłonąć.
2. Oddać usta w białą ciszę, oddać oczy w światło gwiazd, 
Oddać ręce w całej pełni, oddać siebie i chłonąć.

177. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,  a d 
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu,  G C E    
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,  a d        
A w nocy wierność Twoją   a         
Przy dziesięciostrunnej harfie   E F d    
I lutni, i dźwięcznej cytrze.   a E E7

178. Jak mi dobrze
1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie,  /x2   G e C D... 
Trzymaj mnie mocno dziś,  zawsze chcę przy Tobie być. 
Panie.   /x8

2. Boża miłość wypełnia mnie...  
3. Boży pokój wypełnia mnie... 
4. Boża radość wypełnia mnie... 
5. Boża cisza wypełnia mnie...

 Pokój niech będzie z tobą! (3J 1,15)

J
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179. Jak łania
Jak łania pragnie wody ze strumieni,  D A h D 
moja dusza pragnie Cię.   e A7 D 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,  D A h D 
zawsze chcę uwielbiać Cię.   G A7 D

Tylko Ty jesteś mocą mą. Twoja wola - wolą mą, h A G D / G e Fis 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,   D A h D 
Zawsze chcę uwielbiać Cię.     G A7 D

180. Jak ożywczy deszcz
Jak ożywczy deszcz  E A 
Duchu Święty przyjdź  cis H 
dotknij naszych serc  E A 
rozpal ognia żar  cis H

Dziś przenikaj nas  cis gis 
tchnieniem mocy Swej  cis gis 
bądź nam światłem dnia  cis gis 
i nadzieją serc  A gis cis (E)

181. Jak wielki jest Bóg
1. To On, nasz Pan i Król, odziany w majestat Swój, G e C D... 
Ziemio, raduj się /x2 
Okrywa światłość i mrok, ucieka ciemność i zło 
I drży na Jego głos /x2

Ref.: Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go! 
Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to! 
Jak wielki, wielki jest nasz Bóg!

2. On czas w Swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa 
Początkiem, końcem On /x2 
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch 
Barankiem jest i lwem. /x2

Zak.: Imię to najwyższe jest 
Jemu daję moją cześć 
Z serca śpiewam Mu 
Tyś wielki, mój Bóg

182. Jak wielki jest Pan
Jak wielki jest Pan, Alleluja,     D A h 
Wielki jest Pan, Alleluja, wielki jest Pan, Alleluja.  fis G / g D A A7

Szatan boi się ludzi radosnych. (św. Jan Bosco)

J
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183. Jak wyśpiewać Ci
Jak wyśpiewać Ci    G D 
to, co czuję w sercu mym?   C e D 
I jak uwierzyć w to, że jesteś w nim?  G e C D 
Powiedz, Panie: czemu tyle w nas, 
tyle złości, tyle zła? 
Więc proszę, pomóż mi, bym odnalazł się 
w Tobie, Panie. Otwórz serce me, 
abym mógł radować się, 
bo tam, gdzie jesteś Ty, ja też chcę być. 
W Niebie obok Ciebie, dla Ciebie (3x)              G D C (D)

184. Jak źdźbła trawy
Wzrok mój sięga daleko, tam, gdzie widać świt  d C B C 
Tam za horyzontem przecież jesteś Ty   d C B C 
Tęskni dusza moja, serce krwawi też   d C B A 
Gdy tęsknota ogarnia mnie    B C B C d

Jak źdźbła trawy lecą z wiatrem za horyzont B F d C 
Tak ma miłość dziś do Ciebie wzlecieć chce. B d B C

185. Jaka siła *
Ref.: Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach. (A) D D7 
Jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy.  G D A 
Jak dobrze, gdy ludzi łączy serce,   D D7 
Każdy dzień inaczej się toczy.   G D A A7

1. Dlaczego człowiek nie może być sam D A D G 
I pragnie zawsze drugiego człowieka?  D e D A 
Bo wtedy prościej wygląda ten świat,   D A D G 
Gdy ktoś na sprawy drugiego czeka.   D e D A
2. Naprawdę wiem, jak dobrze jest wtedy, 
gdy ludzi łączy głęboka myśl jedna. 
I gdy przy blasku białych świec 
płynie modlitwa, jak łamanie chleba.
3. W kręgu bliskich tkwi wartość przyjaźni, 
więc życzymy wam tego samego. 
Bo naszej ziemi potrzeba Chrystusa, 
a On uczy ludzi właśnie tego.

Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy. (Syr 1,26)

J
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186. Jaki był ten dzień
1. Późno już, otwiera się noc    d B C a 
Sen pochodzi pod drzwi na palcach jak kot.  B F C A 
Nadchodzi czas ucieczki na aut, 
Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.

Ref.: Jaki był ten dzień, co darował, co wziął,  d B C a 
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno?  B F C A 
Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, 
Czy był tylko nadzieją na dobre?

2. Łagodny mrok przesłania mi twarz, 
Jakby przeczuł, że chcę być z Tobą choć raz. 
Nie skarżę się, że mam to, co mam, 
Że przegrałem coś znów i jestem tu sam.
3. Za oknem mrok i gwiazdy się tlą, 
Panie dopomóż mi, przyjm modlitwę mą. 
O Boże mój, Tyś potężny jest, 
Więc odpowiedz mi dziś, czy w ucieczce jest sens?

187. Jam jest Chleb Życia
1. Jam jest Chleb Życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął,
        G h C D D7

Kto we mnie wierzy, nigdy łaknąć nie będzie.   G h C 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. G C a D D7

Ref.: A ja go wskrzeszę, a ja go wskrzeszę,  G D G G7 / C G D 
A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  G C G D G

2. Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało za życie świata. 
Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki, będzie żył na wieki.
3. Ja jestem zmartwychwstaniem, Ja jestem Życiem, 
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

188. Jeden jest tylko Pan
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom,    e a D e 
Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.  e D H7 e 
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,    e a D G H7 
Śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu, Bogu oddajmy cześć.  e D H7 e

Chcąc się pozbyć swego krzyża, otrzymujemy na ogół krzyż cięższy. (św. Edyta Stein)

J
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189. Jeden chleb
1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, F B 
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.   g C F 
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało  F B 
Z soku wielu winnych gron pochodzi.   g C F

Ref.: Jak ten Chleb, co złączył złote ziarna,  d g 
Tak niech miłość złączy nas ofiarna.  d B C 
Jak ten kielich łączy kropel wiele,   F B 
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.  g C F

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.
4. Tylu braci mamy w świecie wspólnej wiary,     
Której słońcem jest Zbawiciel świata. 
Posileni dzisiaj darem tej ofiary, czy widzimy w każdym swego brata?

190. Jedynie w Bogu
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,  e h a7 h7 e... 
U Niego jest zbawienie me, 
Tylko On jest Opoką moją, 
Moją twierdzą – przeto nie zachwieję się...  a7 h7 / e h a7 h7

 Do Boga należy moc, u Ciebie, Panie, łaska jest,  D C /x2 
 Więc wielbimy Imię Twe, wywyższamy Cię   a7 H 

191. Jestem tu by wielbić
1. Ty, Światłość, dnia wszedłeś w moje ciemności, E H A   
dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą Twarz i spojrzenie Miłości, któ-
rym roztapiasz mój strach.

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

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

I niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój Krzyż! /x3 H cis A 
Wezwij Imię Twojego Pana i On zbawi Cię!   /x4

Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. (św. Jan Paweł II)

J



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 73

192. Jest jedno Ciało
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan,  (H) E H 
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli. E H 
Usta głoszą chwałę Mu,   E Fis 
W ręku Słowa Jego miecz.   H gis 
W moc odziani tak idziemy,   E 
Zdobywamy ziemię tę.    E Fis

Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, H Fis 
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć.  E H Fis 
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, H Fis 
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.       E cis E Fis H

193. Jest na świecie miłość
1. Jest na świecie Miłość,    G h e E7 

Której imię srebrzystym promieniem obiegło ziemię. C G a D 
Gdy ci będzie smutno     G h e E7 
Imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się. C G a D

Ref.: Matka z radością poda dłoń    /x2  G h e E7 

Gdy powiesz: Mario, w Tobie ufność mam.  C D G D 
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy, G H7 e 
Pragnę z Tobą iść – Ty dodaj sił.   C G D C G

2. Jest w Niej tyle ciepła, 
a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości. 
Otwórz swoje serce, 
Schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz: „Kocham Cię”.

3. Wtul się w Jej ramiona, 
A pokochasz Ją mocno i nie będziesz chciał odejść od Niej. 
Daj Jej swoje ręce, 
A zobaczysz słońce i nadzieję, Mario kochaj mnie!

194. Jeden dzień w przedsionkach Twych
Jeden dzień w przedsionkach Twych lepszy jest, niż innych tysiące.
        DeGD(G)

195. Jestem kochany
Jestem kochany, jestem kochany   C F 
z moim grzechem, jestem kochany z mą słabością. C / a G 
Za darmo ukochał mnie Pan,    F C 
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.  C G C

 On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (Mt 9,12)

J
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196. Jesteś Królem
Jesteś Królem, (jesteś Królem), Królem jest Bóg.  /x2    D E G A D A… 
Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go.

197. Jesteś ciszą (Efrem)
1. Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać, gBFC.. 
Gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków.  /x2 
Jak zieleń, jak fala bujna, nie zmącona dotknięciem wiosła,     FgCB.. 
Jak koło szerokie na wodzie,          FgCB  
nie spłoszone cieniem przestrachu.         FBCg

2. Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku 
I w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem  /x2 
Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką, 
Kochasz miejsca bezludne i puste.

Zak.: Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem, gBFC... 
Uwolnij mnie już od głosu, 
A przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia, 
Dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach.

198. Jesteś dobry
1. Zawsze wierny byłeś mi, cis H E 
Kiedy zawodziłem ja  cis H E 
Niepojęty w Miłości swej cis H E fis 
Dobrze jest z Tobą być A 
Darowałeś życie mi 
Zabrałeś winę mą i grzech 
Nikt nie kocha tak, jak Ty 
Dałeś życie swe

Ref.: Bo jesteś Dobry! dla mnie zawsze E fis A 
Twoja łaska wiecznie trwa /x2   e fis A (fis E A H)

2. Niepojęty jesteś Ty        
Jednak sługą stałeś się 
Słyszysz każdy płacz i szept      
Miłosierny mój Pan 
Przed świętością Twoją drżę      
Spraw, bym czyste serce miał 
Wobec świata chcę kochać Cię      
dawać miłość Twą

 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (Rz 12,14)

J
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199. Jesteś, Panie, winnym krzewem
1. Jesteś, Panie, winnym krzewem, a my Jego latorośle.  DAhAD7 
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością. GDADD7

Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. /x2     GD...
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.

200. Jesteś radością mojego życia
1. Jesteś radością mojego życia, o–o–o Panie mój.  /x2  G D C G / a7 D G

Ref.: Ty jesteś moim Panem,    /x2   G a7 / D G 
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. e a7 D G (D)

2. Jesteś miłością mojego życia… 4. Jesteś nadzieją mojego życia…

3. Jesteś pokojem mojego życia… 5. Jesteś Władcą mojego życia…

201. Jeśli chwały chcę
Jeśli chwały chcę, to nie daj Boże,   G D C D 
bym się chlubić miał z czego innego,   G D C D  
jak tylko z krzyża mojego Pana, Jezusa Chrystusa. e C / D G

202. Jezu Chryste
1. Tyś uwierzył w słabych ludzi,  G D e H 
Spraw, niech miłość się w nas zbudzi.  C G e D 
Bądź pochodnią w każdej chwili,   G D e H 
Byśmy w Ciebie uwierzyli.    C G e D

Ref.: Jezu Chryste   / x 4       G D e H / C G e D
2. Tyś pokazał, jak miłować – dodaj sił i dalej prowadź. 
Stań się drogą, drogowskazem, byśmy mogli kroczyć razem.
3. Tyś za grzechy nasze skonał i o litość żeś nie wołał, 
Więc niech nas opuści trwoga, wypełniając wolę Boga.
4. A gdy wezwiesz nas do siebie, by zamieszkać z Ojcem w Niebie, 
My z nadzieją i ufnością zaśpiewamy Ci z radością.

Musimy mieć do życia cierpliwość, ponieważ jest wieczne. (Karel Čapek)

J
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203. Jeśli radość w sercu chcesz mieć
1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć,  G h C D... 
Radość, która wiecznie ma trwać, 
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę,  /x3 
I moc, głoś chwałę i moc, głoś chwałę i moc.

2. Jeśli miłość...    3. Jeśli pokój...    4. Jeśli dobro...     5. Jeśli ciszę...

204. Jezu, Baranku zraniony
Jezu, Baranku zraniony moim grzechem C a d G 
Uwielbiam Cię, najczulszy Synu Ojca, 
Błogosławię Cię, umiłowany Panie mój, 
Kocham Cię.

205. Jezu, jesteś tu
Jezu, jesteś tu, świat odszedł w cień A E fis / D A h E 
Mam tylko Ciebie, moje życie to Ty A E D / h D E A 
Każdy dzień Twoim darem,  cis D E A 
nocą jesteś schronieniem mym  D h E

Chwała, chwała, Jezu wielbię Cię /x2  D / cis / fis D A

206. Jezu, mój Jezu
1. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę,  d a7... 
Ty mi dajesz Swojego Ducha, uwielbiam Cię. /x2

2. Dobry Panie, serce me z wdzięczności drży, 
Ty mi dałeś Swojego Ducha, cześć, chwała Ci. /x2

3. Jezu miły, czy potrafię kochać Cię? 
Ty mnie pierwszy ukochałeś, wciąż kochasz mnie. /x2

4. Jezu Chryste, jam niegodzien łaski Twej, 
Pragnę pełnić wolę Twoją, wciąż wielbić Cię. /x2

207. Jezu, Tyś jest
Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy.   a d G C 
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. a G a E 
Jezu, Tyś jest Światłością mej duszy.   a d G C 
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.   a d a E a

Chrystus prawdziwie siebie rozdał, dał się nam w przełamanym chlebie, by Jego życie było naszym.
(Benedykt XVI)

J
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208. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
Ref.: Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest  D A / G A 
jak żyć bez miłości Twej? 
Jezu, otwórz me oczy, 
Bym ujrzeć mógł Twej miłości cud.   D

Przyjdź i napełnij nas    G A D 
mocą Bożą co dnia,    G A h 
Tyś Pokoju Księciem, Lekarzem Dusz  G A D h 
Jesteś Światłem, co w ciemnościach nie gaśnie. G A

209. Jezus (Pokonał śmierć)
Jezus /x5     C/G/F/G/C 
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech  F/C 
Zmartwychwstał Pan, On Królem jest.   /x2 F/G

210. Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest! Alleluja!  e G / D h e 
On kocha mnie, On kocha mnie! Alleluja!  a e / D h e

211. Jezus jest naszą siłą
Jezus jest naszą siłą   F G C... 
i nadzieją na lepszy dzień. 
Z Nim nie będzie ci nigdy źle, 
bo On nie opuści cię 
Nie, nie, nie...

212. Jezus jest tu
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu.   D A D D7 / G A A7 
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię,  D D7 G g 
Jezus jest tu.     D A D (A7)
2. Pan jest wśród nas...  3. Bóg kocha nas...

213. Jezus jest z nami tu
Jezus jest z nami tu.    /x4  A H7 E 
I Jego moc działa dziś, by namaścić Cię, 
i Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię, 
i Jego moc działa dziś, aby zbawić Cię.  
Jezus jest z nami tu.

Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. (Syr 1,23)

J
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214. Jezus mą miłością jest
Jezus mą miłością jest  C G a 
Jezus moją miłością jest e F G 
Panie, kocham Cię  C (G)

215. Jezus, mój Pan
Jezus, mój Pan,  E H A H... 
Jezus, mój Król, 
Jezus, Zbawiciel mój.

On mój przyjaciel, On wierny Bóg  cis A E H... 
Umarł na krzyżu, zmartwychwstał, to wielki cud, 
On mą Opoką, On zbawił mnie, 
On mą pomocą, On prowadzi mnie, 
Do Nieba, do Nieba, do Nieba bram...

216. Jezus, najsłodsze Imię
1. Jezus – najsłodsze Imię,   C F C F 
Najsłodszy uśmiech na twarzy dziecięcej. F e a F G 
Jezus – najdroższe Imię,   C F C F 
Które przynosi nam pokój na świecie.  F e a F G

Ref.: Jezu, drogi Jezu, kochany Jezu, Zbawicielu, CGaFCGa 
Drogi Jezu, słodki Jezu, kochany Jezu,  CGaFCG 
Zbawicielu.     aFGC

2. Maria, Matka Kościoła, która nas wszystkich jednoczy z Jezusem. 
Ona wszystko rozumie, w chwilach strapienia miłości nas uczy.

Ref.: Mario, droga Mario, kochana Mario, Nadziejo, 
Droga Mario, słodka Mario, kochana Mario, 
Nadziejo.

217. Jezus siłą mą
1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam,  d C A7 d... 
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Ref.: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia (dC) F C A7 d... 
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej. 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, 
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci – życia dar. 
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.

 Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. (Iz 66,14)

J
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218. Jezus, najwyższe Imię
Ref.: Jezus, najwyższe Imię,  D D7+ D6 D7+ / D D7+ D6 D7+ 
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. e A D G A7 
Emanuel, Bóg jest z nami,   D D7+ D6 D7+ / D D7+ D6 D7+ 
Odkupiciel, Słowo Żywota.  e A D D7

1. Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy,   G D 
Jedyny Ojca Syn umiłowany.   e A D G A 
Zgładził grzech, Baranek na wieki,  G D 
Królów Król i panów Pan.   e A7 D D7+ D6 D7+...
2. Księciem Pokoju jest Wszechmogący Bóg, 
On źródłem wszelkich łask, Odwieczny Ojciec nasz. 
Cała władza jest w Jego ramieniu, 
Królestwo Pokoju wiecznie będzie trwać.

219. Jezus superbohater
On zapalił dla nas słońce   E
Dał nam księżyc by rozjaśnić noc  
On na niebie przypiął gwiazdy i świecą nam  H7 cis A 
On nauczył ptaki śpiewać   E 
Marzeniami wciąż unosi nas 
Daje radość i zabawę każdego dnia  H7 cis A

Ref.: Jezu jesteś bohaterem   E cis 
Gwiazdą mą, przyjacielem     A H
Jezu jesteś bohaterem 
Gwiazdą mą, przyjacielem  

220. Jezus, Święty, Namaszczony Pan
Jezus, Jezus,     E gis A / E H A 
Święty, Namaszczony Pan, Jezus,  E H A fis / E H E 
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus...

Twe Imię jak miód na ustach mych,  (E) A E 
Twój Duch jest jak woda duszy mej, A E 
Twe słowo jak lampa u mych stóp,  A cis 
Jezu, ja kocham Cię.    A H7

221. Każde słowo Jahwe
Każde słowo Jahwe w ogniu wypróbowane, g7 c7 d7 g7 / c7 d7 g7 (c7d7) 
Tarczą jest dla tych, co doń się uciekają. 
Do słów Pana – nic nie dodawaj, 
By cię nie skarał, nie uznał za kłamcę.

 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: 
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.(J16,24)

J
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222. Jezus zwyciężył
1. Jezus zwyciężył, to wykonało się   d g 
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc  C F A7 
Jezus jest Panem, o Alleluja!    d g 
Po wieczne czasy Królem królów jest.   d A7 d

Ref.: Jezus jest Panem.   /x4   Tylko Jezus jest Panem,    d/g/C/FA7/d 
Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej.   g / d A7 d

2. Jezus zwyciężył, niech każdy o tym wie, 
Że szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. 
Jezus jest Panem, o Alleluja! 
Po wieczne czasy Królem królów jest.

223. Kalwaria rock’n’roll *
1. Miała już Kalwaria swoje tango (tango),   G 
Miała kiedyś taniec zwany sambą (sambą),  C G 
Miała już przyśpiewki prosto z pola (z pola),  G 
Lecz nie miała jeszcze rock and roll’a.   D C G

Ref.: Kalwaria rock and roll, dróżki, lasy, nogi, bugi. G 
Gdy Jezus jest wśród nas, radość nas do życia budzi. G C G 
Gdy Jezus jest wśród nas – jak przyjemnie mija czas. G D C G

2. Najpierw zwinnie zrób mały przysiadzik, nabierz sił, to nie zawadzi. 
Dalej jeszcze dwa obroty w prawo, w rock and roll’a rytmie będzie klawo.

3. Teraz, znów podskocz na nodze prawej i na lewej, to będzie ciekawiej. 
W przód i w tył zważając na sąsiada, jak wspaniała będzie to zabawa.

4. Przyszła kolej zrobić piruecik, to najlepiej, chyba, robią dzieci. 
Lecz starszego niechaj to nie trapi, każdy teraz tańczy jak potrafi.

224. Kiedy wrócił Pan
Ref.: Kiedy wrócił Pan wygnańców Syjonu,  e D 
Byliśmy jak ci, którzy śnią.

1. Wtem śmiechem napełniły się usta nasze, a język śpiewaniem,  C H... 
Wtedy mówiono między narodami: wielkich rzeczy Pan dla nich dokonał.

2. Wielkich rzeczy Pan dla nas dokonał, z czegośmy się radowali. 
Wróć, Panie, tych z nas, którzy są w niewoli,      
jak potoki wzbierają na wiosnę.

Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. (Ps 20,8)

J
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225. Każdego dnia
Każdego dnia przy Tobie trwać, poznawać Ciebie. /x2 D h A G... 
Pragnę bliżej Ciebie być, pragnę bliżej Ciebie być. 
Jeszcze bardziej kochać Cię, jeszcze dłużej wielbić Cię. 
Rozkochać się.

226. Każdego dnia (Widzisz każdy nasz krok)
1. Widzisz każdy nasz krok   h G 
Słyszysz rytm naszych serc   h G 
i od nowa uczysz nas Swojej miłości.  h G A 
Chronisz nas, gdy zła moc   h G 
budzi zawiść i lęk.    h G 
Pokazujesz ścieżkę wśród ciemności.  h G A

Ref.: Każdego dnia pukasz znów do naszych drzwi. G h G A D 
Każdego dnia gotów jesteś do nas przyjść. 
Każdego dnia dajesz nam miłość Swą. 
Swój święty blask, Swój bezpieczny wielki dom.

2. Od nas wziąłeś swój ból, myśmy dali Ci krzyż. 
Myśmy spletli tę koronę z cierni. 
Odkupiłeś nasz grzech i zbawiły nas łzy, 
które z oczu Marii upadły jak perły.

227. Każdy wschód słońca
Ref.: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, E H A E 
Nie pozwól nam przespać poranka.   A E cis H

1. My, którzy wszystko liczymy – Ciebie mamy za darmo,EHcisAEA(EA) 
Dajesz nam Siebie w całości i jesteś taki rozrzutny.     EHcisAEH7

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 odżywia i wspiera.
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś, 
A co dzień niech nowy wschód słońca niech Ciebie nam zapowiada.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1Kor 13,1)
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228. Kiedy cichnie dźwięk
1. Kiedy cichnie dźwięk, wszystko znika gdzieś. Pozostaję sam.  D A e A.. 
Pragnę przynieść Ci coś, co godne jest dotknąć serce Twe.

 Chcę dać Ci więcej niż pieśń  e D A... 
 Bo piosenka sama nie, 
 Nie jest tym, czego ty chcesz.      
 Ty słyszysz więcej niż to, 
 To, co słyszę ja sam.       
 Przenikasz serce me w głąb.

Wracam do serca uwielbienia    D A e 
Pragnę widzieć Twą twarz, widzieć Twą twarz.  G A... 
Wybacz mi to, co zasmuca Ciebie 
Pragnę widzieć Twą twarz, widzieć Twą twarz Panie.

2. Nawet wiele słów nie opisze Cię, blasku chwały Twej 
Ja zaś wobec niej nikim jestem wręcz, jednak cały jestem Twój.

Chcę dać Ci więcej niż pieśń Bo muzyka sama nie...   
Wracam do serca...

229. Kiedy ranne wstają zorze
1. Kiedy ranne wstają zorze,   D G D A 
Tobie ziemia, Tobie morze,  e G A A7 D 
Tobie śpiewa żywioł wszelki:   h A7 D7 H7 e 
Bądź pochwalon, Boże wielki!  A D h e A D

2. A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, 
Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, 
Do mego Boga na Niebie i szukam Go wkoło siebie.

4. Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli, 
My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili

5. Boże w Trójcy niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty, 
Tobie chwałę oddajemy, niech dla Ciebie dziś żyjemy.

230. Kocham Ciebie, Jezu
Kocham Ciebie, Jezu, wznoszę ręce dając cześć, D h G A... 
Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje Imię, Panie (mój).

Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą, a nie pokonanym. (św. Augustyn)
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231. Kiedy zobaczysz
1. Kiedy zobaczysz zieleń drzew i kwiatów,  G a C D... 
Pomyśl o Bogu, który stworzył to. 
Staraj się kochać Go miłością taką, 
By jej promienie zabiły zło.

Ref.: Na, na, na, na...
2. Zawsze pamiętaj, że są wokół ludzie, 
Wyciągnij do nich swą pomocną dłoń. 
A kiedy przyjdziesz po tak wielkim trudzie, 
Pan Bóg ku tobie schyli swoją skroń.

232. Kiedyś wino i chleb
Ref: Kiedyś wino i chleb     A D / E     
Teraz Ciało i Krew              A D / E    
Możesz wierzyć lub nie       fis D / E    
To naprawdę dzieje się       D d / A E 

1. Ciągle czekasz na cud       fis D / E    
Niespokojny twój duch       
A ja przypomnę, że        
W ciszy i przy blasku świec   D     
Cud największy dzieje się     d     

2. Wypatrujesz co dnia       
Czekasz na jakiś znak        
A ja przypomnę, że        
W ciszy i przy blasku świec       
Cud największy dzieje się

233. Kocham, więc nie muszę się bać
1. Kocham, więc nie muszę się bać. /Zabierz mój strach. / x3    A/GDA 
Jezus mówi, że miłość ta /zabiera strach./ /x3  A/GDA

Ref.: Jezus, Jezus, Jezus, o, o!    A/GDA
2. Kocham, wiec nie muszę się kryć /Mogę sobą być. / x3 
Jezus mówi, że miłość ta /zabiera strach. / x3

3. Jezus daje Ci miłość swą / Nie lękaj się / x3

Dużo ważniejsze od udowodnienia niedowiarkowi istnienia Boga 
jest takie pokazanie mu Boga, by mógł go dostrzec. (kard. Henri de Lubac SJ)
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234. Kochaj i rób, co chcesz
Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.   D h G A 
Jeśli pragniesz miłości, nie szukaj jej na siłę, 
Bo gdy nadejdzie właściwy czas 
Ona sama Cię znajdzie.
A gdy ją zdobędziesz i kogoś tak mocno pokochasz, 
To pamiętaj o jednej zasadzie bez której nie warto budować.
Że miłość, miłość, miłość piękna jest i ona, ona, ona pokonuje śmierć 
Niczego nie żąda, nie żąda, nie żąda, lecz chce jedynie dobra.
Ktoś kiedyś powiedział, że warto dla jednej miłości żyć 
Więc gdy kogoś pokochasz, to wiedz o tym, że 
Bez niej świat byłby jak bez barw bez niej życie było inne 
Dzięki niej odkrywa się swoje „ja”, więc kochaj i rób, co chcesz.
Więc kochaj, kochaj, kochaj i rób, co chcesz.

235. Krzyż w San Damiano
Ref.: Na krzyż patrzę w San Damiano,   D A h fis 
Panie, chcę być dzieckiem Twym.    G D A 
Na krzyż patrzę w San Damiano,    D A h fis 
Panie, uczyń mnie narzędziem Swym.   G D A D

1. Abym miłość niósł, gdzie jej brak,     D A D 
Bym przebaczenie niósł wzgardzonym w krąg,   D A h 
Bym ludziom pokój dał, bym umiał prawdą być   G A D h 
I był Twoim głosem, Twoim wzrokiem, Twoją nadzieją. GAGAGA

2. Abym radość niósł smutnym dniom, 
Abym światło niósł w grzechu mrok, 
Bym ludziom wiarę dał, bym sprawiedliwość dał, 
I był Twoją wolą, Twoim oddechem, Twoją nadzieją.

3. Abym bratem był słońca dróg, 
Abym z wiatrem gnał pośród pól, 
Bym gwiazdkę śniegu mógł każdemu dać, 
I mówić o Tobie, że jesteś życiem, w Tobie się spalić.

236. Któryś stworzył
Któryś stworzył niebo i ziemię, góry i morskie głębiny, e / e 
Duchu Święty przyjdź, przyjdź, wzywam Cię.   D e / D e

 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie. (Ps 6,5)
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237. Kocham Twoją wolę, Panie
1. Kocham Twoją wolę Panie, jeszcze bardziej drzazgi małe. h fis D A 
Których nie potrafię sercem przyjąć.     h fis h (H7) 
Moje łzy na rzęsie przyjmij, ręce złożone złącz na zawsze,  h fis D A 
Niech życie moje wielbić Ciebie zacznie.    h fis h (H7)

Znów wstaję i biegnę do Ciebie  e A 
Kolana zdarte krwawią jeszcze.  D h 
Ach, Panie, płacze serce me   e A 
Wszak ranić Twej miłości nie chcę.  D D7

2. Znajdź mnie Boże w nocy serca, w labiryncie myśli moich 
Których nie potrafię związać w uśmiech. 
Pomnij na nieufność moją, pomóż mi uprzątnąć wnętrze. 
Czy odpocząć możesz Panie we mnie?

Znów wstaję i biegnę do Ciebie, 
Naciskam klamkę, wszak z mojej strony. 
Ach, Panie, tak wierzyłem, że 
Przyjdziesz, biło serce moje.

3. W niepewności mnie zostawiasz, potem nagle wznosisz serce, 
Aż na szczyt milczenia tajemnicy. 
Potem nagle zbijasz z tropu i wyciskasz z serca wszystko, 
Jestem coraz słabszy, krzyża blisko.

Znów wstawać mi każesz, o Chryste, 
Zlituj się – sił już braknie mi. 
Przecież kochasz swe stworzenia 
Od nowa wdrapać się na szczyt.

238. Kochany bracie
1. Kochany bracie, kochana siostro,    G h 
Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie żyjesz,   C a 
Lecz chcę dla ciebie poświęcić wszystko, chcę dać ci siebie. D D7 a C G

Ref.: Takie jest prawo miłości, które dał Pan.  G a 
Takie jest prawo miłości, jest kluczem Nieba, Nieba bram. D7 G D 
Takie jest prawo miłości i jego strzeżmy.   G a 
I miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.   D7 a C G

2. Gdziekolwiek jesteś, skądkolwiek przyjdziesz, 
Na jakiejkolwiek spotkam cię drodze, 
Zawsze otwarte moje ramiona przygarną ciebie.

Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. (Jr 16,19)
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239. Krzyżu Chrystusa
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, d g C A7 d 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! d g C A7 d 
Gdzie Bóg, Król świata całego     /  g C d C7 F 
dokonał życia swojego.      / x2  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.  / x2

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!  / x2

240. Ku Tobie, Miasto Święte
Ku Tobie, Miasto Święte, ku Tobie, ziemio Zbawiciela, e H H7 e 
Jak pielgrzymi wędrujący, przychodzimy do Ciebie.  D C H

Jesteśmy Twoim świętym ludem, który dziś wędruje zjednoczony,   e D 
Przychodzisz między nas, Twa miłość nas prowadzi.   C H

Ty jesteś naszą Drogą, Tyś jest Nadzieją naszą,  e D 
Tyś jest ubogich Bratem. Amen. Alleluja!   C H

241. Laudate, Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum  a E a G 
Omnes gentes, alleluia!    C G / a F d E (adEa)

242. Laudate, omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.    EAEH7cis/GiscisH7EAH7 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. EAEH7cis/cisAH7E

243. Laudato si’
Ref.: Laudato si’, o mi Signore, Laudato si’, o mi signore, D h 
Laudato si’, o mi Signore, Laudato si’, o mi signore. G A

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

2. I siostra nasza, 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.

Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. (św. Jan Paweł II)

L
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244. List do Boga *
1. Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów  G D 
Innym razem napiszę więcej.    C G 
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego  G D 
I pozdrawiam Cię jak najgoręcej.   C D D7 

Tak się jakoś złożyło, że nie miałem okazji  G D 
Podziękować za list, coś mi przysłał.   C G 
Miałem wiele pracy, miałem wiele nauki,  G D 
Więc dlatego piszę właśnie dzisiaj.   C D D7

Ref.: U mnie wszystko jak dawniej  G D 
Tylko jeden samobójca więcej  C G 
Tylko jedna rodzina rozbita    G D 
Tylko życie pędzi coraz prędzej  C D D7 
Gdzieś obok rozbił się samolot  G D 
Trochę dalej trzęsła się ziemia  C G 
Kiedy patrzę na to wszystko   C 
Tak jak dziś.    D D7 

2. Tak w ogóle to przepraszam Cię Panie, za to, że tak długo milczałem, 
Lecz dopiero teraz zaczynam rozumieć, Biblię, którą mi przysłałeś 
Dziś na zawsze odszedł mój przyjaciel, z którym mnie tak wiele łączyło 
I dopiero teraz zaczynam rozumieć,  
Czym jest życie, czym prawdziwa miłość.

245. Liść
1. Nie mam nic oprócz Twej miłości, Panie Jezu, d G C e a 
Nie mam prawie nic.     d G C 
Nie mam nic oprócz Twej dobroci, Panie Jezu, d G C e a 
Nie mam prawie nic.     d G C C7

Ref.: Jak liść jesienią musi z drzewa spaść, F G C e a 
Jak śnieg, co wiosną z ziemi spłynie – F G C e a 
Tak muszę i ja, lecz Ty każesz trwać  F G E a F 
W Tobie Panie, chcę Ci serce dać.  e F G C

2. Twoja moc odnalazła moją duszę, Panie, Twoja święta moc. 
Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie, by mnie wieść przez noc.

246. Magnificat
Magnificat, Magnificat,   G C D7 G... 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

Niebo jest tą przyszłością człowieka i ludzkości, której ludzkość sama sobie dać nie może.
(Benedykt XVI)

L
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247. Lud Twój, Panie
Ref.: Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi  G D e G7 
Prosi, byś był Światłem,    C A G D 
Byś na drodze do królestwa   G D e G7 
Wzmacniał serca swoim Ciałem.  C A7 G D D7 
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.  h E a c / G D G / g

1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą,  g c g 
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.   g F g 
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,   g D g G7 

Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.  C A 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.

248. Łaską jesteśmy zbawieni
Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. C e F G 
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew.  C e F G
Wzywasz nas, Panie, do siebie,   e a 
Przed Twój w Niebie tron   F G 
My, łaską obdarzeni    C e 
Tobie składamy hołd.   / x2   F G C

249. Łąki i nieba
1. Całą miłość, którą dał nam Bóg,  C G e a 
dziś Tobie, miłości, wieczny składam ślub. F C d G 
To dla Ciebie kwitnie tysiące róż,  C G e a 
a serce moje do Ciebie należy już.  F C d G C

Ref.: Łąki zielone, nieba wysokie,  a F G F 
niech nam błogosławią wiosną otulone. G F d G a

2. Twą miłością, którą dałeś mi 
obdarzać chcę braci, pragnę Twoim być. 
To dla Ciebie kwitnie tysiące róż, 
A serce moje do Ciebie należy już.

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty – dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno – 
uśmiechnij się nade mną. (ks. Jan Twardowski)

L
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250. Mam Ciebie
Choć czasami wszystko złe wydaje się   D 
Nie wiem nawet czego chce i ląduję gdzieś na dnie   A
Ciemne noce, szare dnie. Co jest dobre, a co złe?    G h
Nie wiem już i gubię się    C A
Kiedy w nocy budzę się spać nie mogę, chociaż chcę  D
Ciemne myśli w mojej głowie kłębią się   A
A za oknem smutny świat, na gałęzi milczy ptak  G h
Jednak moje serce woła wtedy, że...   C A

Ref. Mam Ciebie, mam Ciebie, Panie mój  D C G 
Na ziemi i w niebie, Boże mój   D C G
Nie martwię się, bo Ciebie mam   D C G
To... To bardzo dobry stan.     F A

Ty jesteś mym Zbawicielem   d C 
Przyszedłeś do mnie z nieba na ziemię. B A

251. Mam to w sobie
1. Boże mój, Ty zawsze przy mnie stój    d a 
tak modlę się do Ciebie, bo czuję w sobie coś.
Wśród złego świata snu nie ma nikogo tu.
Tak mówią wszyscy, choć nie wiedzą tego wciąż.
Że każdy światło ma i musi komuś je dać.
Ja cieszę się, że ktoś światło dał i mnie.

Ref: Mam to w sobie, mam to w sobie, światło i ogień/x4
2. Boże mój, ja cieszę się,
że ktoś kocha mnie,
że ktoś światło dał i mnie.

252. Mama Królowa
Mama czuwa, Mama wie, czego każde dziecko chce. C d 
Mama kocha, Mama wie najlepiej    C F 
Czego mi brakuje, czego potrzebuję - Mama kocha, Mama wie najlepiej!

Niepotrzebne Mamie brylanty, złoto i korona,       F G C / x2 
Ona piękna jest bez tego i błogosławiona.       F G C a / F G

Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać   C d / F C 
Bo Ty jesteś najpiękniejsza, Bo Ty jesteś Królową Nieba.     C d / F G C

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. (Łk 10,19)
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253. Marana Tha
Ref.: Marana tha, przyjdź, Jezu Panie,   A D A D 
W swej chwale do nas zejdź!   A E 
Marana tha, usłysz wołanie,    A D A D 
Gdy się wypełnią wieki!     A E A a

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,   a d a d 
Jak dobry chleb na głodnego dłoń.  a d a E A
2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam, 
przez wichru szum dajesz poznać się.
3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam 
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
4. Gdy miłość swą okażemy w krąg, 
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

254. Mario, proszę, spraw
Mario, proszę, spraw, aby życie mi nie było obojętne, C e a / F G 
Abym zawsze kochał to, co piękne,   C e a 
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.    F G

255. Maryjo!
Ref.: Maryjo, Matko Boga i Matko ma   A E fis D... 
Pod Twą opiekę, nocą i dniem, ucieka się cały świat 
Maryjo, dzięki Tobie me życie trwa 
I w Twoim sercu ukryć się chcę, by życie nabrało barw.

1. Maryjo, Tyś tylko jednym słowem swoim fis D 
I ciszą pod krzyżem, co serce rozdziera h fis 
Sprawiłaś, że dusza już się nie boi,  A D 
Bo dałaś nam Syna i Zbawiciela.  E A E fis 
Za Twe łzy wylane skrycie, za Twój ból i Twe milczenie,  hEfishEfis 
Proszę, przyjmij moje życie jako korne dziękczynienie.        hcisE/AEhfis
2. Maryjo, Tyś tylko jednym swoim gestem 
I spojrzeniem, które me serce rozgrzewa, 
Sprawiasz, że pamiętam, po co w świecie jestem – 
Aby nieść Twą miłość tam, gdzie jej potrzeba. 
Po Twych śladach, z Twą ufnością 
Matko prowadź mnie po drogach, 
Abym z wiarą i miłością umiał dojść do mego Boga.

 Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą. (Jr 12,3)
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  A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (Mt 11,6)

256. Maryjo, Matko mojego wezwania
1. Maryjo, Matko mojego wezwania,  E gis cis A... 
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem, 
Czynić wszystko, co powie mi Jezus. 
Miłować Jego wolę, a wszystko inne 
Ze względu na Niego samego.

Ref.: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się, 
Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą.  x2

2. Słuchać słowa całym sercem 
i w Duchu Świętym je wypełniać, amen, amen, amen. / x2

257. Maryjo, śliczna Pani
1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, G h C D G 
Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na Niebie,  a D G E 
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.  C A D D7

Ref.: Maryja, Ave Maryja    G C G 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,  G H7 E 
By świat lepszy był, by w miłości żył. a D G E 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe! C D G (D)

2. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach, 
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

258. Matka
1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu –  a G  | e D 
Powierz się Matce.    F G a E | C D e H 
Kiedy rozpacz rozdziera twe serce –   a G  | e D 
Ofiaruj się Jej.      F G a E | C D e H

Ref.: Matce, która pod krzyżem stała,  a | e 
Matce, która się z Synem żegnała.   F | C 
Ona uczyć cię będzie pokory,   G | D 
Cierpienie znieść ci pomoże.   C E | G H 
Ona Matka, która...     a... | e...

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę – powierz się Matce. 
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza – ofiaruj się Jej.
3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga – powierz się Matce. 
Gdy w twym sercu zagości trwoga – ofiaruj się Jej.
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259. Matko, która nas znasz
Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, e C D e 
Na drogach nam nadzieją świeć,     e G D 
Z Synem Twym z nami idź.     H7 e D e

1. Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż. Ge/CDe 
Córko Ludu Bożego – do Syna Twego nas prowadź.  Ge/aH7 
Służebnico pokorna – pokój światu daj.   eC/aH7eD
2. Królowo ognisk rodzinnych – 3. Królowo narodu naszego – 
Dziewico, wzorze prostoty –  Uciśnionych nadziejo – 
Oblubienico Cieśli –   Światło łaknących prawdy –
4. Pociecho ludu biednego –  5. Matko przez Syna nam dana – 
Pani wszelkiej radości –  Matko, która nas słuchasz – 
Matko tkliwego serca –   Ty nas zawsze rozumiesz –
6. Dziewico, Matko Chrystusa – 7. Dziewico z nami idąca – 
Dziewico, Matko Kościoła –  Historii świata promieniu – 
Dziewico, Matko ludzi –  Pośredniczko najlepsza –
8. Matko ludzi bezdomnych –  9. Matko ludzi cierpiących – 
Matko prześladowanych –  Matko z sercem przeszytym – 
Matko ludzi wzgardzonych –  U stóp krzyża stojąca –
10. Matko płacząca nad nami – 
Matko przed karą chroniąca – 
Matko nas przyjmująca –

260. Memu Bogu
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń  d C a7 d7 d 
Teraz, zawsze, na wieki. Amen.   a7 d 
Alleluja, alleluja, alleluja, amen.    d C a7 d7 d a7 d  /x2

261. Miałem Pana zawsze przed oczami
1. Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana, e C D e 
Gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.  e C D e 
Dlatego cieszy się me serce i raduje język,   e G a7 H7 

Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei. e G a7 H7

2. Że nie zostawisz duszy mej w otchłani, nie zostawisz, 
Ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. 
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać, 
I napełniasz mnie radością Swoją przed obliczem Twoim.

Istnieje tyle krzyży, ilu ludzi. (bp Fulton Sheen)
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262. Matko o twarzy czarnej
Ref.: Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,  e a 
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami, D G H7 
Do serca swego, jak Syna nas przygarnij,   e a 
Królowo nasza, Tarczo obronna módl się za nami.  D G H7

1. Próżno niejeden wróg wkładał zbroję,  e D G a 
By dzieci Twoje zniewolić, Ojczyznę zabrać im. D G C G / e H7 
Ty, choć bez zbroi i bez oręża,    e D G a 
Zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje Syn. D G C G / e H7

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.

263. Miłość
Ref.: Miłość mi wszystko wyjaśniła, fis E cis D 
Miłość wszystko rozwiązała –  fis E cis D 
Dlatego uwielbiam tę Miłość,  h A fis E 
Gdziekolwiek by przebywała.  cis D fis / E fis

A że się stałem równiną    fis E fis E 
Dla cichego otwartą przepływu,  D E D E 
W którym nie ma nic z fali huczącej,   fis E fis E 
Nie opartej o tęczowe pnie,   D E D E 
Ale wiele jest z fali kojącej,   fis E fis E 
Która światło w głębinach odkrywa. D E D E 
I tą światłością    fis E 
Po liściach nie osrebrzonych tchnie.  fis E / D E / fis E cis D

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,   fis E cis D 
Oswobodzony od wiatru,    fis E cis D 
Już się nie troskam o żaden z upadających dni,  h A fis E 
Gdy wiem, że wszystkie upadną.   cis D fis / E fis

264. Misericordias Domini
Misericordias Domini in aeternum cantabo.  d A d C F C d A d

 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! (Iz 55,6)
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265. Miły mój
Słowa Jego są słodyczą i cały pełen jest powabu d g d g d F g C  
Taki jest miły mój, oto przyjaciel mój   d C d C 
Córki Jeruzalem     d C d C

266. Miriam
Ref. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie, D G 
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.                 D G 
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.          e A 
Gdzie Ty jesteś, Niebo staje się.                e A

1. Miriam, Tyś jest bramą do Nieba.  D G 
Moim Niebem jest Twój Syn.    D G 
Weź mnie, weź mnie, do swego łona,  e A 
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.  D G A D

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.  D G 
Gdybym umarł, odpocząłbym.   D G 
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.   A G 
Pragnę umrzeć, aby żyć.    D G A D 

267. Mocą swą
Mocą Swą obdarz nas, Duchu Święty przyjdź,   g C F B | e A D G 
Światło Prawdy w nas wlej, miłości tchnienie daj.  g C D g | e A H e 
Przybądź do naszych serc i wypełnij je,   g C F B | e A D G 
Uświęć nasz każdy dzień, Tyś naszym Bogiem jest.  g C D g | e A H e

Jesteś naszym Światłem, otwierasz oczy nam,  g C F B | e A D G 
Tyś Wyzwolicielem, co zrywa więzy zła.   g C D g | e A H e 
Tyś Pocieszycielem, ocierasz bólu łzę,   g C F B | e A D G 
Dajesz moc wytrwania i dar wierności Twej.  g C D g | e A H e

268. Modlitwa o wschodzie słońca
1. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,  C F / C F 
Przed mocą Twoją się ukorzę.   C G / C G 
Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, 
Od nienawiści strzeż mnie, Boże.
2. Wszak Ty jesteś Niezmierzone Dobro, którego nie wyrażą słowa. 
Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj.
3. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. 
Ale zbaw mnie, Panie, od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.

On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości. (Iz 63,9)
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 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23,4)

269. Modlitwa najemnika *
1. Gęsty dym na moją dłoń,   a G a 
Spływa z dachów miasta – nie chciałem tak. a G D 
Pod nogą jęknął rozbity dzwon,  a G a 
W księżycowym pyle – goryczy smak.  a G D

Ref.: (I) tylko Ty doceniasz to, rozgrzeszasz całe to zło.  CFGC/aGa 
A kiedy oczy zamykam swe, do Ciebie wciąż modlę się.          ADEA/aGa 
Jedynie Ty pamiętasz jak, jak planowałem podbić ten świat. CFGC/aGa 
I tylko Ty doceniasz to, rozgrzeszasz całe to zło.  CFGC/aGa

2. Dzisiaj czas zawahał się, 
Filar wielkiej ściany przykrył mnie. 
Lecz na nogi podrywam się, 
Bo nieugięcie wierzę, że...

270. Moi przyjaciele *
1. Kiedy was nie ma, to jakby nagle   G e 
Zabrakło w moim życiu muzyki.  C D... 
Kiedy was nie ma, to czas mnie straszy, 
Że przeminę, że będę chwilą. 
Kiedy was nie ma, to jakby niebo 
Miało się rozstać na zawsze ze słońcem. 
Kiedy was nie ma, dosyć mam wszystkiego 
I pragnę stąd na zawsze odejść.

Ref.: Moi przyjaciele, moi przyjaciele,  G e 
Moi przyjaciele, bądźcie zawsze ze mną.  C D 
Moi przyjaciele, moi przyjaciele,   G e 
Z wami wiem, że wszystko mogę,   C 
Że wystarczy tylko chcieć.     D G (e C D)

2. Jak mam wyśpiewać, jak mam dziękować, 
Jak wytłumaczyć, że bez was mnie nie ma. 
Przytulam do was moją miłość 
I wdzięczność moją w modlitwę zamieniam. 
Milion aniołów narysuję 
I wszystkie na raz postrącam z nieba. 
Dom na górze wybuduję 
I zagram dla was, kiedy trzeba.
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271. Moje owce
Moje owce słuchają głosu mego, a Ja je znam.  E H cis A  
Idą one za Mną, a Ja życie wieczne daje im.  E H cis A

Nie zginą one na wieki    A H    
Nie zginą one na wieki  /x2   cis A    
I nikt nie wyrwie ich z ręki Mej.  A H E

272. Moje życie
Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę,  e D C D 
Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak,  e D D7 
Kiedy fala w szkle go ukryła – opadłem jeszcze niżej,  C G D H7 
Zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. e D C D

Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej, 
I woda schylona nad słońcem tym bliższe przynosi odbicie, 
Im dalszy od słońca oddziela ją cień, 
Im dalszy cień od słońca oddziela moje życie.

Więc w mroku jest tyle światła e D C D 
Ile życia w otwartej róży,   e D D7 
Ile Boga zstępującego   C G D H7 
Na brzegi duszy.   e D C D

273. Mój dom *
1. Chciałbym ciszę znaleźć w domu,  C D e 
By w niej schować smutku ból;  C D G 
Tylko cisza może pomóc   C D H7 e 
Rozbić samotności mur.  C a D D7

Ref.: Ciągle szukam swego domu,   G e C D 
Ciszy, światła i wolności.     G e C D 
Ciągle domu swego szukam,   G e C D 
Domu prawdy i miłości.     e C D G

2. Chciałbym w domu znaleźć światło, by rozjaśnić wspomnień mrok 
I w tym świetle żyć wciąż prawdą, co dzień pewniej stawiać krok.
3. Chciałbym w domu stać się wolnym, tak jak ptak, co niebo tnie, 
By do życia wciąż być zdolnym i radować się każdym dniem.

 Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.  (Mt 9,12)
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274. Może daleko
Może daleko jesteś od Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego ślad,    D h e A... 
Może w samotną ruszyłeś drogę i nie wiesz, jak Bóg ciebie zna. 
Nie martw się, Bóg ciebie kocha, On zawsze z tobą jest. 
Podnieść swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie, 
Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz...

275. Mój Jezu
Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki, jak Ty? A E fis E D 
Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe  A E 
dzieła Twoich rąk     G D E
Mój Panie, Obrońco, źródło mych natchnień i sił, 
niech cały świat, wszystko, co jest, zawsze wielbi 
imię Twe      E

Ref.: Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, A fis D E 
ogłaszaj wszędzie że On Panem jest. 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, gdy przemówi fis D h 
Stwórca ziemi.     E 
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, 
zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być, 
co może równać się z tym, co u Ciebie mam.

276. Mój Jezus
Mój Jezus Królem Królów jest. G C D 
Mój Jezus władać będzie wciąż. G a D 
Królestwo Jego wiecznie trwa.  G C D 
On zbawił duszę mą   G 
I teraz we mnie mieszka już.  A D
On dał mi całkiem nowe życie,  G C D 
Uczynił mnie dzieckiem światłości, 
Dziedzictwem swym obdarzył mnie, 
Bo umiłował mnie Ojciec Bóg.
On wziął na siebie moje winy, On wyrwał mnie z królestwa ciemności, 
Choroby wszystkie wziął na siebie i już nie muszę się niczego bać.

277. Mój Zbawiciel
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,  C G d a... 
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. 
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce, 
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. (1Kor 13,4)
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278. Mój ląd
Twoje ręce to mój ląd,   a C F
wiem, nie utonę   F G C
Twoje ręce to mój brzeg  C a F
kiedy dokoła sztorm   G C
Twoje ręce to mój ląd   C a F
pokonam drogę   F G C
do tych wyciągniętych rąk  F G
 czuję, że już blisko jest   a C F
 to wytęsknione    F G C
 wtulam się w ramiona Twe  C a F
 kiedy wokół mrok   G C
 pierwsza gwiazda nieba gest  C a F
 wskazuje drogę    F G C
 może dziś się zdarzy cud  C G
 jesteś tam, widzę Cię    a
 światło woła mnie    G e
coraz bliżej Ciebie być    a F C
tego pragnę     C
chociaż czasem trzeba iść pod prąd  a F C G
suchą stopą przejdę dziś   a F
po tej wodzie     C
Twoje ręce to mój ląd    a F C a
 Twoje ręce to mój ląd wiem nie utonę
 Twoje ręce to mój brzeg i obiecany dom
 jedno miejsce wolne wciąż zaczeka na mnie
 Twoje ręce to mój ląd
 widzę Cię, jesteś tam     a
 słyszę głos znany tak     G
 jesteś tam, widzę Cię     a
 światło woła mnie     G e

279. Mrok
1. Mrok ogarnął całą ziemię, na ulicy cisza, fisEcisD/hcisEfis(E) 
Tylko twoje kroki słychać, twój płacz i jęk. fisEcisD/hcisEfis
Ref.: On przyszedł po to, by ci pomóc, z upadku tego wyjść.   hEfis... (E) 
Byś nigdy więcej już nie zbłądził, byś znalazł drogę w życiu tym.

2. Jesteś przecież jeszcze młody, wiele możesz zdziałać, 
Tylko życie tracisz swoje w różny sposób.

 Dla mnie bowiem żyć- to Chrystus, a umrzeć- to zysk. (Flp 1,21)
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280. Mój Mistrzu
1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, d g 
A idąc uczył kochać i przebaczać.   A7 d 
On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,  d g 
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.   A7 d

Ref.: 
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty,     dgA7 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.         A7d 
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak, jak Ty,       dgA7 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.      A7d

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy, 
Bo wiedział, co to kochać i przebaczać. 
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.

281. Mów do mnie, Panie
Mów do mnie, Panie,  h A 
Chce słyszeć Cię,  G A 
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie 
Nie chcę się chować, 
Lecz w Tobie skryć 
W cieniu Twym, Panie, chcę iść.
Święty, potężny jesteś, Panie nasz h A G h 
Przed Tobą dziś możemy stać  A G h 
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym G / h A

282. Mówisz – miłość
Mówisz: miłość – nie znając jej od lat.  D h G A... 
Mówisz: pokój – choć niepokój w sercu masz. 
Mówisz: radość – łzy roniąc co dzień. 
Mówisz: męstwo – krzycząc w głos, kiedy źle, kiedy źle.

A jednak tęsknisz do niej, do miłości tej.  G A D h... 
I tak mało, i tak mało ją znasz. 
Wiesz, tylko Chrystus, On dać ci może pokój. 
Miłość prawdziwą w serce ci wlać.

Krzyże w życiu odgrywają podobną rolę jak krzyżyki w muzyce: podwyższają.
(Ludwig van Beethoven)
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283. Na drugi brzeg
1. Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil D G A 
Niespokojne czeka wierci się, kiedy w końcu Ty przytulisz je 
Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 
            DGFis

Ref:  Zabierzesz mnie na drugi brzeg  h G 
Za Tobą będę do Nieba biegł   D A

2. Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem, że na końcu drogi spotkam Cię 
Chociaż było tyle trudnych dni, codziennie bliżej nieba – warto żyć! 
Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil. 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie.
3. Mijają godziny, mija czas, szukam Cię na niebie pośród gwiazd, 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie.

284. Nad Jordanem
1. Nad Jordanem, w cieniu rozłożystych drzew  a  e   
Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe    
Prorok dzieje przepowiada, Lud Wybrany Bożym jest /x2  F E a

Ref: Święty, nadchodzi Święty   a e  
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie  F G a   
Święty, nadchodzi Święty        
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie.

2. Jam chrzcił wodą tak, jak mi nakazał Pan     
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan     
On chrzcił będzie Duchem Świętym tych, którzy poznają Go / x2
3. Gdy nad młodym Cieślą do chrztu uniósł dłoń    
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń      
On powiedział, że dziś właśnie słowa te spełniły się / x2

285. Nad rzekami Babilonu
Oooo…    fis h cis A cis ....   
1. Nad rzekami Babilonu  (Oooo) 
Wspominaliśmy Syjon  (Oooo) 
Na topolach tamtej krainy  (Oooo)
Zawiesiliśmy swe harfy  (Oooo) 
 Oooo…
2. Nasi gnębiciele (Oooo)
Żądali od nas pieśni (Oooo)      
Żądali pieśni radosnej (Oooo)      
Ooo.. w niewoli ! Ooo…

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Kocha się za nic. (ks. Jan Twardowski)
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286. Nadejdzie dzień
1. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała Ziemia śpiewa, śpiewa B F C d 
Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba /x2

2. Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień  /x2  B F C d 
Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas     
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień  /x2     
Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat

3. Nasz Pan potężny i groźny   A7 d A7 d/ D g   
Królem całej ziemi jest    g D A7 d   
A nam oddaje narody        
słychać już zwycięstwa pieśń 

Nasz Pan (o tak!) potężny (o tak!) i groźny (o tak!)  A7 d A7 d / D g / 
Królem całej ziemi jest      g D A7 d  
O tak, (o tak!) królestwo nadchodzi (o tak!)   A7 d A7 d / D g /
słychać już zwycięstwa pieśń    g D A7 d

4. To Król nasz przybywa przy dźwiękach trąb   B C d 
Wśród radosnych okrzyków zajmuje tron     
Wszystkie świata korony u Jego stóp      
To Pan wywyższony, jedyny Bóg     B C A

287. Nasz Bóg jest potężny
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami  C G D / e 
Dziś z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości swej.  C G / a h e

288. Nasz Pan
Nasz Pan wkrótce przybędzie,     C G 
Czekaj na Niego, gdyż On nie spóźni się.   a F G 
Nasz Pan wkrótce przybędzie, a nic Mu nie przeszkodzi. C G a F G 
Alleluja /x4

289. Nic nie musisz mówić
Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie  
Pozwól kochać się, Miłość pragnie ciebie.  d B C / F a7...

290. Nie bójcie się żyć
Nie bójcie się żyć dla miłości       e a D 
Dla tej miłości warto żyć        e D e a e

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.
(św. Augustyn)
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291. Najwyższy, Dobry
1. Najwyższy, Dobry, Wszechpotężny Panie,  C e F e 
Tobie jednemu chwała, cześć i moc.   a e F C G 
Tobie, Najwyższy, one wciąż przystoją   C e F e 
I nikt z nas nie jest godzien wielbić Ciebie.  a e F C G C

2. Bądź pochwalony z całym Twym stworzeniem, 
A nade wszystko z bratem naszym słońcem, 
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz, 
Ono jest jasne i promieniujące.

3. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże, 
przez siostrę naszą – ziemię życiodajną, 
Która nas chowa i żywi obficie 
i daje kwiaty, owoce i zioła.

4. Bądź pochwalony, Panie mój i Boże 
Przez brata księżyc oraz siostry gwiazdy, 
Które stworzyłeś na niebie wysokim, 
One są jasne i cenne i piękne.

5. Bądź pochwalony z bratem naszym wiatrem  C e F e 
I przez powietrze i obłoki czyste    a e F C G 
I przez pogody oraz zmiany czasu,    C e F e 
Którymi karmisz wszystko, co istnieje.   a e F C G C

6. Bądź pochwalony poprzez siostrę wodę, 
Która jest cenna, pokorna i czysta. 
Niech Cię też chwali piękny brat nasz ogień, 
Noc nam oświeca swoją żarliwością.

7. Bądź pochwalony przez przebaczających, 
Którzy dla Ciebie znoszą tyle cierpień. 
Błogosławieni, którzy czynią pokój, 
Bowiem przez Ciebie będą nagrodzeni.

8. Bądź pochwalony poprzez śmierć cielesną, 
Tę siostrę naszą, której nikt nie ujdzie. 
Biada tym ludziom, co w grzechu konają, 
W grzechu śmiertelnym odchodzą do Pana.

9. Błogosławieni słuchający Ciebie,    C e F e 
Bowiem śmierć druga nigdy ich nie dotknie.   a e F C G 
Składajcie dzięki Bogu Wszechmocnemu   C e F e 
I służcie Panu z prawdziwą pokorą.    a e F C G C

Czy wiesz, że łzy się śmieją kiedy są za duże? (ks. Jan Twardowski)

N
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292. Nagle
1. Tak ciężko iść, choć ciągle idę,  a7 
Tak trudno wstać, lecz dźwigam krzyż.  e7 
Zamglony wzrok, choć cel swój widzę  a7 
I nagle, duszo ma, cała drżysz...  e7

Ref.: Niech chociaż kropli cień Miłosierdzia Twego CGeh 
Nad nędzą duszy mej zlituje się i biedą.  CGeh (hba7)

2. Tak wielki ból, lecz wolę Ciebie, tak silny strach, choć widzę świt. 
Brakuje sił, lecz chcę być w niebie i nagle, serce me, potrafisz bić...

3. Tak czas mój mknie, choć kiedyś stanie, tak wiele zła, lecz w dobrym trwam. 
W sumieniu mrok, choć walczę stale i nagle wiem, już skąd siłę mam.

4. Tak wiele słów, lecz chwały mało, tak nikły żar, choć ciągle jest. 
Zmyliłem krok, lecz żyję wiarą i nagle, wiem już, kto podniósł mnie.

293. Nasz Bóg jest wielki
Wodę zamieniłeś w wino   cis A E    
Ślepi przy Tobie znów widzą     cis A E    
Któż jest jak Ty, tylko Ty.     fis H    
Blaskiem rozświetlasz ciemności      
Człowiek powstaje z marności       
Któż jest jak Ty, tylko Ty.

Ref: Nasz Bóg jest wielki,      cis     
Nasz Bóg jest silny.         A     
Boże, nikt inny nie równa się z Tobą   E H    
Nasz Bóg uzdrawia,        
Jest wszechmogący        
Nasz Bóg, nasz Bóg

Blaskiem rozświetlasz ciemności      
Człowiek powstaje z marności       
Któż jest jak Ty, tylko Ty.

Zak. Jeśli nasz Bóg jest przy nas      cis     
Już nic nas nie zatrzyma       A    
Jeśli nasz Bóg jest z nami,      E    
Któż jest przeciwko nam     H (cis)/x2

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni mówią głośno. (Fried Beutelrock)

N
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294. Nasza Matka
Ref.: Obdaruj nas pełnią Boskich łask  D fis G / D fis G 
Niech wszyscy ludzie poznają,   A h 
Że Twój Syn to Zbawca nasz.   e A D (A)

1. W sercu matczynym miłość zrodzona  e fis 
Do swego Syna – Głowy Kościoła.   G fis 
Dziś Twoja miłość, jak tarcza obronna   e fis 
Sprawia, że dusza od grzechów jest wolna, Maryjo.  GA/GDA/GDA

2. W swoich ramionach tuliłaś Boga, 
Aby mógł dla nas krzyż umiłować. 
Dzisiaj w tych samych dłoniach schowani 
Chcemy z ufnością Twego Syna chwalić, Maryjo.

3. Tak wielką boleść Tobie zadano, 
Gdy ciało Syna z krzyża Ci dano. 
Niechaj już dzisiaj Twe serce nie krwawi – 
To dzięki Tobie Twój Syn nas zbawi, Maryjo.

295. Nasza modlitwa
1. Pomóż mi, Boże, tak przejść przez życie,  d g A d 
By się nie wstydzić minionych dni.    B C d A 
Bym mógł bez obaw spojrzeć Ci w oczy –   d g A d 
Proszę Cię, Boże – pomóż mi!    B C d A

2. Naucz mnie, Boże, tak kochać braci,      
nawet jeśli w ich czynach jest gniew, 
Abym nie chował w sercu urazy, proszę Cię, Boże – naucz mnie!

3. Prowadź mnie, Boże, swą prostą drogą, na której mógłbym spotykać Cię. 
Z Tobą na pewno nie będę błądzić, proszę Cię, Boże – prowadź mnie.

4. Przyjmij me dzięki za Twoją pomoc, za Twą opiekę nocą i dniem. 
Chcę Ci powiedzieć całym mym życiem – dzięki Ci, Boże, że kochasz mnie.

296. Natchnij mnie
Natchnij mnie, o Duchu Święty,  e D 
By moje myśli były święte.   C h 
Działaj we mnie, o Duchu Święty,  G D 
By to, co czynię, było święte.   a7 H7

Kieruj moim sercem, o Duchu Święty, Abym kochał to, co święte. 
Czuwaj nade mną, o Duchu Święty, Żebym zawsze był święty.

 Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. (1J 2,10)

N
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297. Nasza przyjaźń
1. Niech ta przyjaźń wiecznie trwa, niechaj zawsze mieszka w nas.   C F... 
Choć przed nami tyle dróg – wszystko łączy nas:  C G / d a 
Wspólna wiara, wspólny czas.     C G C

2. Niech ta przyjaźń wiecznie trwa, niech nauczy kochać świat, 
W którym tyle bólu, łez, w którym tyle zła 
Niech nam przyjaźń siły da.

3. Niech ta przyjaźń wiecznie trwa, by samotnym radość dać. 
Niech się wszyscy nią weselą, niech rozbrzmiewa śpiew, 
Niech nie gości w sercu gniew.

4. Niech ta przyjaźń wiecznie trwa – przyjaźń, którą Bóg nam dał. 
Więc pokłońmy się z pokorą w stronę niebios bram, 
Niech nas przyjaźń wiedzie tam.

298. Nie bój się (I)
Nie bój się, nie lękaj się –    d a d a 
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy. d C F C/d A7 
Zostań tu i ze mną się módl – 
Razem czuwajmy, razem czuwajmy.

299. Nie bój się (II)
Nie bój się, bo jestem z Tobą   /x3   fis D h 
Mówi Pan    /x2     fis D cis fis
Odkupiłem cię, dałem ci Imię Swe,   A E 
Moim jesteś więc już     D A E 
Nie utoniesz, gdy będziesz po wodzie szedł,  A E 
Ogień nie strawi cię.     D A E
Nie, nie, nie utoniesz     D E fis 
Nie, nie, nie spłoniesz     D E fis 
Bo ja jestem z Tobą – mówi Pan   D E fis

300. Niebo to
Niebo to najwspanialsze z miejsc,   D 
Łaska, chwała czeka tam ciebie,  D A7 
Boga twarz zobaczysz też,    D D7 G g 
Niebo najwspanialsze z miejsc.   D A7 D 
(Mówię wam to)    G A

 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. (Iz 60,1)

N
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301. Nie boję się *
Ref.: Nie boję się, gdy ciemno jest   F C d 
Ojciec za rękę prowadzi mnie. / x2  B C

1. Dziękuję Ci, Tato, za wszystko, co robisz,   d F 
Że bawisz się ze mną, na rękach mnie nosisz   B F C 
Dziękuję Ci, Tato, i wiem to na pewno   d F 
Przez cały dzień czuwasz nade mną.    B C

2. Czasem się martwię i czegoś nie umiem 
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz 
Śmieję się głośno, kiedy żartujesz 
Bardzo Cię kocham i potrzebuję.

3. Nasz Ojciec mieszka w Niebie,   B F C 
Kocha mnie i Ciebie    B F C 
On kocha, kocha, kocha mnie i Ciebie.  B d F C a

Zak.: Sanki są w zimie, rower jest w lato, d F 
Mama to nie jest to samo, co Tato.   B C

302. Nie gromadźcie skarbów tutaj
1. Bóg zamieszkał tu, na ziemi,  C a 
Wśród zwierząt, ptaków, zieleni. d G 
Jego wielbi chrząszcz, biedronka, C a 
Co się kąpie w blasku słonka.  d G

Ref.: Nie gromadźcie skarbów tutaj, C a 
Lecz zacznijcie Boga szukać.   F G 
On nakarmi, On napoi,    C a 
Jak obiecał w Słowie swoim.  F G

2. Jego wielbi motyl, pszczoła oraz to, co jest dokoła, 
Jego wielbi mały ptaszek, góry i nadmorski piasek.
3. Piękne niebo w noc gwiaździstą oraz strumyk z wodą czystą, 
Wonne kwiaty na polanie i słonko, co zerka na nie.
4. Jego czci Niepokalana, która Mu serce oddała, 
I nie chciała nic dla siebie, bo ma większe skarby w Niebie.
5. Czyniąc dobrze najmniejszemu – służysz Bogu Najwyższemu. 
Gdy ocierasz łzę biedaka, widzisz w bliźnim swego brata.
6. To dla Niego mruczy misiu i zamiauczy kotek dzisiaj. 
To dla Niego pies zaszczeka, myszka, co w dziurę ucieka.

Byliby doskonali, lecz wad im zabrakło. (ks. Jan Twardowski)

N
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303. Nie jesteś sam
1. Na zakrętach swego życia widzisz obecności Jego ślad   cisDAE/cisAD 
Idziesz sam przed siebie, lecz nie jesteś sam         cisDAE/Acis 
Lecz nie jesteś sam           Acis

Ref.: Pan spojrzał na Ciebie dziś,      E A fis E 
nie zostawi Cię pośród tylu łez      A D fis E 
Daje Ci miłość swą, spójrz na Niego, On kocha Cię  A fis E D

2. Szukasz swej drogi  – szukaj Go 
Tylko w Nim jest sens – uwierz w to 
Otwórz swoje oczy – nie jesteś sam 
Ktoś puka w serce twe – to Twój Pan

304. Nie lękajcie się
Ref: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. D G A D G A
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.  h fis G e C A
Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.  D G A D G A
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. h fis G e C A

1. Ty Jesteś Skałą Zbawienia,   G A
Jedyną naszą ostoją,    G A D
przychodzimy do Ciebie po światło,  h fis G D           
ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj. G e A 

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.

305. Nie ma innego 
Nie ma innego, jak Jezus      G C   
Nie ma innego, jak On         G D   
Nie ma innego, jak Jezus      G C   
Nie ma innego, jak On         G D G

Zaglądam wszędzie – nie ma, nie ma   G C    
Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma      G D    
Krążę, krążę - nie ma, nie ma           G C    
Nie ma innego, jak On    G D G

Droga do nieba prowadzi przez wypełnianie codziennych obowiązków na ziemi. (Heinrich Pestalozzi)

N
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306. Nie mam nic
1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, D D7 e (A) 
Nie mam sił, by przed Tobą Panie stać. e A7 D

Ref.: Puste ręce przynoszę przed Twój w Niebie tron, D D7 G g 
Manną z Nieba nakarm duszę mą.    D h e A D

2. Pomaż maścią leczącą oczy me, 
Spraw, by język mój też przemówić chciał.
3. Ty nas słabych posilasz Ciałem Swym, 
Słowem Życia umacniasz siły me.
4. Przyjmij, Panie, dziękczynnej pieśni śpiew 
Za Twą miłość i radość w każdy dzień.

307. Nie płacz
Ref.: Nie płacz, to tylko krzyż, przecież tak trzeba.  a F G C E 
Nie drżyj, to tylko miłość, jak rana w przylepce chleba. a F G C E

1. I ty, jak Judasz wciąż zdradzasz Pana   a F G C  
I tylko ten głos: Przyjacielu, po coś przyszedł?  a F G C E
2. Widzisz ten policzek, na nim twoja ręka 
I tylko spojrzenie: Dlaczego mnie bijesz?
3. Pamiętasz ten słup, te rózgi oraz On 
I tylko Jego oczy milczące tak wymownie.
4. Spójrz, to Golgota, nie odwracaj wzroku 
Na szczycie wciąż trzy krzyże, a w środku Chrystus Pan.

308. Nie szukaj, nie pragnij
Nie szukaj, nie pragnij niczego poza Panem  e C D h   
Bóg jest miłością, cóż więcej trzeba nam  

309. Nie ścigaj się z miłością
Nie ścigaj się z miłością, zaufaj jej  C F G C 
Niech będzie Twoim gościem, ty posuń się C F G C 
A ona niech urośnie, usunie lęk  a F d F C 
Do siostry świętości zaprosi Cię
Nie lękajcie się   /x3 
Bóg jest miłością  /x2 
Bóg jest miłością

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi. (św. Jan Paweł II)

N
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310. Nie szczycę się
Nie szczycę się mądrością, Panie  G e C
Nie szczycę się z dostatku swych sił  G D
Nie jestem dumny z tego, co posiadam G e C   
Tylko Tobą, Panie, szczycę się   G D G   

Jakże wzniosły jest Twój Tron   D    
Ty rządzisz narodami    C G    
Jakże wzniosły jest Twój Tron   D    
kiedy cała ziemia drży    C G    
o, jakże wzniosły jest Twój Tron   D    
Stwórco mój, Zbawco mój    C G    
tylko Tobą szczycę się    e D G   

Mój Panie, mój,  mój Panie,    G e C D   
mój Panie,  mój Panie  /x4

311. Nie wiem
1. Chciałem Tobie dziś powiedzieć to, co Ty wiesz, Panie,  D fis e A 
Że ja pragnę służyć Ci. 
Kiedy stoję u drzwi Twoich, Ty wychodzisz do mnie, 
Ja wiem, że Ty kochasz mnie.

Ref.: Nie wiem, jak ja mam Ci podziękować,  D fis e A... 
Nie wiem, co dać za Twe Święte Słowa, 
Ale Ty wiesz i pomagasz mi.

2. Teraz, Panie, weź me dłonie, by niosły Twą miłość, 
Bo dziś na świecie brak jej. 
Moje siły, trud i zapał Tobie ofiaruję, 
Bo wiem, że Ty przyjmiesz je.

312. Nie umiem dziękować Ci, Panie
Nie umiem dziękować Ci, Panie,   C F C C7 
Bo małe są moje słowa.   e F G G7 
Zechciej przyjąć moje milczenie   F (Fis) G C a 
I naucz mnie życiem dziękować.  d G7 C (C7)

313. Nie zabraknie mi nigdy chleba
Nie zabraknie mi nigdy chleba,  E H 
nie zabraknie mi nigdy wody,  cis gis 
bo Ty jesteś Chlebem z Nieba,  A E 
Jezu, jesteś Źródłem mym.  fis H7 E

 Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (1J 4,7)

N
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314. Nie zdejmę krzyża
1. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany a G a 
Za żadne skarby świata,  F C (G) 
Bo na nim Jezus ukochany  a G a 
Grzeszników z Niebem brata.  F C C7

Ref.: Nie zdejmę krzyża z mego serca, F G C a 
Choćby mi umrzeć trzeba,    F G C C7 
Choćby mi groził kat, morderca,  F G C a 
Bo krzyż to klucz do Nieba.  F G C (C7)

2. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, 
Bo krzyż szatana w niwecz kruszy, bo krzyż to znak zbawienia.

Zak.: A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, 
Która otwiera Jego serce – w obronie krzyża stanę.

315. Niebo jest w sercu mym
Ref.: Ooooo... Niebo jest w sercu mym  C e a7 / F G C 
Ooooo... Niebo jest w sercu mym

1. Królestwo Boga tutaj jest – Niebo jest w sercu mym 
Majestat Jego wokół nas – Niebo jest w sercu mym 
I w Nim radości pełnia jest –  Niebo jest w sercu mym 
Świętości światło bije w krąg –  Niebo jest w sercu mym
2. Swe cenne życie za mnie dał... 
Bym w sobie wieczne życie miał... 
W Chrystusie moja światłość jest... 
Nadzieja na dziedzictwo me...
3. Świątynią Jego tronu my...  
A Jezus fundamentem jest... 
Powróci wkrótce, by nas wziąć... 
Przez Ducha swego woła: przyjdź...

316. Niech będzie chwała
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie, E A 
Chwała i cześć Jezusowi,   E H7 
Chwała, niech będzie chwała,   E A a 
Tak, Jemu chwała i cześć.   E H7 (A) E (H7)

317. Niech miłość Twoja, Panie
Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie,  D h G A 
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe i z dziękczynieniem sławić Cię.

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. (kard. Stefan Wyszyński)

N
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318. Niech cała ziemia
Ref. Niech cała ziemia, cała ziemia, cała ziemia, Panu odda cześć. 
       D A h/G A D
Chwalę o poranku,         D
Chwalę Cię o zmroku,       A
Chwalę Cię, gdy mi przybywa lat   h G 
Chwalę Cię w radościach    D
Chwalę Cię w zmartwieniach     A
Chwalę całym sercem w każdy czas  h G 

Gdybyśmy mogli poznać tę      e D
Potężną moc miłości Twej       e D 
Na wieki byśmy już wielbili Cię!   e D A  D h G A

319. Niech nas ogarnie
Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa,   C G a d G 
Duch Twój Święty niech dotknie nas.   F C F G (C)

320. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie
1. Śpiewajmy radośnie na cześć Jahwe,   a E F G... 
Prawym przystoi pieśń chwały. 
Śpiewajmy wszyscy pieśń nową, 
bo Jego Słowo jest prawe. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość,   F E 
Ziemia jest pełna łaskawości Jahwe.   F E

Ref.: Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie.  a E F G... /x4

2. Przez Jego Słowa powstają niebiosa, 
zastępy ich przez tchnienie ust Jego. 
Niech cała Ziemia boi się Jahwe, 
niech się Go boją mieszkańcy Ziemi. 
Bo sam przemówił, a wszystko powstało, 
On sam rozkazał, a zaczęło istnieć.

3. Błogosławiony lud sławiący Jahwe, 
naród, który On sobie wybrał. 
On wodzi wszystkich synów ludzkich, 
spogląda z miejsca, gdzie przebywa. 
On ukształtował każdemu z nich serce, 
On zważa na wszystkie ich czyny.

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, 
a nic wam nie zaszkodzi. (Łk 10,19)

N
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321. Niech się radują
Ref.: Niech się radują i weselą w Tobie  E H fis cis 
Wszyscy ci, którzy szukają Cię, Panie  A E fis H 
Niech głoszą, którzy pragną Twej miłości:  E H fis cis 
wielki jest Pan     A H

1. W Panu mym złożyłem całą swą nadzieję  E H cis 
On pochylił się nade mną, prośby wysłuchał  A E fis H 
Pan wybawił i utwierdził mnie na skale  gis cis A  
Moje usta głoszą nową pieśń    E fis H

2. Ileż cudów dokonałeś Panie Boże? 
Nikt nie dorówna Ci w zamiarach Twych wobec nas 
Kto wyrazi i opowie dzieła Twoje? 
Kto potrafi podać liczbę ich?

322. Niech strumienie żywej wody
Niech strumienie żywej wody |   D 
wypłyną ze mnie dziś.   | x2   G D 
Wołam: przyjdź, wypełnij mnie!   A G 
Przyjdź, wypełnij mnie, Duchu Święty!   A G D

Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni, mówi Pan,  A G D 
przyjdźcie więc i pijcie, by nie pragnąć już,   A G D 
bo kto wierzy we mnie, w tym rzeki żywej wody wytrysną.   A G / A G D

323. Niech Twój Święty Duch
Niech Twój Święty Duch    G 
Dziś przenika mnie     D 
I niech zawsze już gości w duszy miej   G D 
I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych G fis 
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź  G A 
Duchu Święty przyjdź, 
Działaj z mocą w nas, 
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas.

324. Niech was Pan błogosławi i strzeże
Niech Was (Cię) Pan błogosławi i strzeże, d g d 
Niech Wam (Ci) Pan swój pokój da.  F g A 
Miłość ta oświeca serca wasze (Twoje)  g A 
Dzisiaj i na każdy dzień.   d g d

 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. (Syr 3,17)

N
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325. Niechaj miłość Twa
Niechaj miłość Twa jak potężna fala  D G D / D G A
spłynie tu przez łaski Twej zdrój,  fis h fis h
Chryste, dotknij nas    G D A

326. Niechaj zstąpi Duch Twój
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,  d7 
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. B 
Obmyj mnie i uświęć mnie!     g7 A7 
Uwielbienia niech płynie pieśń!    d7 / B A7 d

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!  B F 
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!  B F 
Jezus, tylko Jezus Panem jest!   B A7 / B A7 d

327. Niegodny
Ref.: Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do mej duszy, d B 
Lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy.  g A A7 
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie d B 
I uświęć Twym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie. g A A7

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary z Twego stołu dary biorą. dd7g7A7... 
Ręce do Ojca podnoszą po dary, i z ufnością, i z pokorą. 
Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki, chociaż słabi pobłądzimy, 
Przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki, gdy Cię pośród nas czujemy.

2. My za Chrystusa idziemy przykładem, czy w nieszczęściu, czy w niedoli. 
On nam pokazał i wzory, i szlaki, jak żyć według Ojca woli. 
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata, aby lud Twój żył bezpieczny, 
Uproś nam wiarę i miłość do brata, daj nam pokój, pokój wieczny.

328. Niepojęta łaska
Ref.: Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,  G a e F G 
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas /x2  G a e F G

On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg. a F G a 
Dom swój daje wszystkim opuszczonym,   F d a 
Zsyła deszcz obfity na to, co spragnione i wyczerpane jest a F G a 
Dobry jest dla biednych w łasce swej nasz Bóg  a F G a 
Do nas uniżył się      F G

On zna każde serce, nie odwraca się, gdy wzywamy Go. a F G a 
Kocha nas pomimo tego, że tak niewiele możemy Mu dać. a F G a F G

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy. (ks. Jan Twardowski)

N
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329. Niewierny *
1. Przychodzą na mnie godziny zwątpienia,  E H7 
Gdy tracę wiarę w Twoją dobroć, Panie.  cis gis 
W Twe miłosierdzie, Twoje miłowanie.  E H7 
Wolę zbawienia, a nawet w Twoją istność i władanie. cis gis A H7...

Naówczas pragnę, abyś w błyskawicach 
Na niebo zstąpił i w płomieniach cały, 
Pan pełen mocy i Bóg pełen chwały 
Choćby w źrenicach Twoich złowróżebne dla mnie skry gorzały.
Ref.: Zjaw się, o zjaw się na wysokim niebie,  E cis 
Na wozie wichrów, na ognia rydwanie.   gis cis 
Zjaw się, jak słońca blask na oceanie.   E cis 
Daj ludziom siebie, zjaw się na niebie, o Boże, o Panie. gis A H7

2. Choćbyś mnie strącić miał karzącą ręką 
Z powierzchni ziemi, gdzieś w czarne bezdenie. 
Na beznadziejne, wieczyste cierpienie 
Albowiem męką najokropniejszą z wszystkich jest zwątpienie.

Gdy Ty mi konasz, dusza we mnie kona, 
Noc się ogromna, wieczna rozpościera. 
Myślom się otchłań i przepaść otwiera 
Nieprzenikniona. I dusza kona i serce umiera.

330. Niosę swój ludzki los
1. Niosę swój ludzki los – w drewnie ciosany krzyż,  a G 
Strażnika wściekły głos pod górę wciąż mnie pcha.  F a E 
Sto twarzy milczy w krąg okrutnych, obcych, złych.  a G 
Wygraża mi tłum rąk, na bębnie błazen gra.   F a E E7

Ref.: Krzyż moim ciałem, krzyżem ja, patrz Ojcze – Syn Twój kona.  a/G 
W pochmurne niebo wbite drwa i wszystko już spełnione.          F/aE

2. Wzniesiony w górę chce dać uczniom jeszcze znak, 
Mrok wchłania wolno dzień, drżą w oczach Marii łzy. 
Nie mój krzyż wbijają, nie, ból straszny, ból bez dna. 
Wokoło drewna jęk i krzyk zastygłej krwi.

331. O, Hostio święta
O Hostio święta zamieszkaj w mej duszy d C F 
Najczystsza miłości serca mojego  B g A A7

Jasność Twoja niech ciemności rozproszy d C F 
Ty nie odmówisz łaski dla serca pokornego g A A7

Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem.
(św. Maksymilian Kolbe)

N

O



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 115

332. Niepojęty, niezmierzony (Cap V)
1. Z głębokości mórz, aż po szczyty gór     e D G   
stworzenie objawia majestat Twój   a7 C D   
Od kolorów jesieni po wiosenny nów,    e D G  
wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudnych słów ogłaszając: a7 C D/ C D

Ref: Niepojęty, niezmierzony,     G D 
Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz   C e 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest    D C 
Wszechmogący, Nieskończony    G D  
W zachwycie klękamy przed Tobą,     C e  
by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest!  D C 

2. 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 !

Ref: Niepojęty, niezmierzony,      
Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz    
Wspaniałym Bogiem Tyś jest      
Zawsze dobry, miłujący,        
znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie    
Wspaniałym Bogiem Tyś jest

333. Nowa szata
Ref.: Teraz mogę rzec:   e D 
Ojcze mój, któryś w niebie jest.  a7 h7 H7

1. Nasze biodra prawdą Twą przepasane,   e D 
By nastał poranek, zmartwychwstania dzień.  a7 / h7 H7

2. Obleczeni w pancerz Twej sprawiedliwości,  
Trwajmy w gotowości, gdy nam objawisz się.
3. By iść w drogę tam, gdzie Ty, nogi już obute, 
By czynić pokutę, by Ciebie światu nieść.
4. Z mieczem ducha w dłoni i w hełmie zbawienia, 
Głośmy Twych stworzeniach, że Twa miłość w każdym jest.
5. Nasze suknie ubogie, już nie chcemy drogich szat, 
By otrzymać, gdy Bóg da, szatę w Jego królestwie.

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. (Aleksander Fredro)

N
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334. O cuda, cuda
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte!    d g 
Co Ci się, Jezu, spodobało we mnie,    C A 
Żeś z tronu chwały zszedł     d g 
W mej duszy ciernie   / x2    C A 
Jezus jest we mnie,      d g 
W moim sercu żyje,      C A 
On jest mój i ja Jego wyłącznie, jedynie.  d g C A 
Serce Jezusa w moim sercu bije,    d g C A 
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.  d g C A

335. O Jezu, w Hostii utajony
O Jezu, w Hostii utajony,  E cis 
moje serce Cię czuje.   A H7 
Chociaż kryją Cię zasłony,  E E7 A a 
Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję. E H7 E

336. O, dobry Panie
O, dobry Panie, uczyń mnie  C B / Cis H 
narzędziem Twojego Pokoju.  F C / Fis Cis

337. O Pani, ufność nasza
O Pani, Ufność nasza w modlitwy Twej obronie CFCF/CFG 
Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju.  CG/FGC

338. O Panie, nasz Panie
Ref.: O Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię G D C D 
I ponad niebiosa majestat Twój.   G C G D G

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,  G D a e 
Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim.  F C D D7 
Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą,   G D a e 
Boskim swym życiem dzielisz się z nim.  F C D D7

2. Dałeś mu władzę nad dziełami swych rąk 
I wszystko złożyłeś pod jego stopy, 
Owce i bydło, i dzikie zwierzęta, 
I wszystko, co płynie szlakami mórz.

Zak.: Usta dzieci śpiewają Ci chwałę,  G C D G 
Usta niemowląt śpiewają Ci.   e a D G

Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje. (ks. Jan Twardowski)

O
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339. O Panie, szukasz dzieci swych
1. O Panie, szukasz dzieci swych, bo Miłość Imię Twe.    eH7eC/eH7eH7 
Ty rozproszone złączyć chcesz, dać udział w łaskach Twych. eH7eCeH7e

Ref.: Panie, Panie złącz w Twym Kościele, rozdzielonych braci,   eaH7e 
Złącz wszystkich nas w miłości Twej.          CeH7e

2. Tyś zbawił świat przez swoją śmierć, bo Miłość Imię Twe, 
O, zechciej włączyć wszystkich nas w Mistyczne Ciało Swe.
3. Ty zaspakajasz wszelki głód, bo Miłość Imię Twe, 
O, uczyń znowu z chlebem cud i nakarm dzieci Swe.
4. Wszak obiecałeś pokój dać, bo Miłość Imię Twe, 
Racz w sercu żar miłości wlać, Królestwo rozszerz Swe.

340. O Panie, Ty nam dajesz
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.  /  x2     d F g a7 d 
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:       B g C7 F B g A7

Ref.: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.       B C F g a7 d

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz.  /x2 
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.  /x2 
Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak.  /x2 
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

341. O Panie, Tyś moim Pasterzem
1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,   D A7 D h 
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.  e A7 D 
Do Źródeł Wód Żywych mnie wiedziesz, D A7 D h 
Prostymi ścieżkami prowadzisz.  e A7 D D7

Ref.: Pasterzem moim jest Pan G A7 D h 
i nie brak mi niczego.    e A7 (G) D (D7)

2. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, 
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do Stołu Swojego zaprasza, na oczach mych wrogów to czyni, 
Olejkiem mą głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie.

4. Twa łaska i dobroć podążą w ślad za mną po dzień mój ostatni, 
Aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze.

Bóg łowi ludzkie serca wędką, szatan łowi siecią. (Aleksander Dumas)

O
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342. O, Piękności niestworzona
O, Piękności niestworzona, kto Ciebie raz poznał, G D a e... 
Ten nic innego pokochać nie może. 
Czuję, że tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku, 
W bezdennym oceanie. 
Czuje, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, 
Która by nie płonęła miłością ku Tobie. 
Miłosierdzie Boże.  /x3      G D a e...

343. O Ty, co mieszkasz sam
1. O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. D fis e A 
O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. h fis e D 
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie.  D fis e A 
Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na dnie.  h fis e D

2. O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /x2 
Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. /x2

3. O, Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. /x2 
Daj, bym się w Tobie skrył, w moim sercu na dnie. /x2

344. O, wychwalajcie
O, wychwalajcie Go wszystkie narody i wysławiajcie Go wszystkie ludy 
Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. 
O, Alleluja, alleluja...  /x4    G C D...

345. Oblicze Twe rozświetla mnie
Oblicze Twe rozświetla mnie – Bogiem jesteś i Panem mym,  D / G A D 
Podnosisz mnie, uwalniasz mnie – Bogiem jestes i Panem mym, 
 Choć wokół mnie wciąż mrok,    A h 
 Choć góry chwieją się, ja trwam   A h 
 w ramionach Twoich: wiem, że Ty   A h 
 Bogiem jesteś i Panem mym,     G A D
Tyś mocą mą, radościa mą – Bogiem jestes i Panem mym, 
Przebaczasz mi, ja ufam Ci – Bogiem jesteś i Panem mym.

346. Oczy zapatrzone
Moje serce się w Tobie zakochało  D A h G 
Oczy zapatrzone w Twoje święte Ciało 
Pragnę Twojego Ducha, Panie!

Idę trudną drogą mego życia 
Czasem tracę siłę, by odnaleźć powołanie 
Wtedy Ty niesiesz mnie z całym mym ciężarem. Ufam Ci!  / x3

A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. (1J 3,20)

O
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347. Oblubieniec
1. Oblubieniec czeka już – pierzmy szaty, GDC 
Blisko dzień wesela,    D 
Nieproszonych gości tłum   GD 
Stanie u bram, które Pan otwiera.  CD

Ref.: Jezus, Oblubieńcem naszym jest,   GDCD 
A Kościół – świętą panną, którą umiłował.   GDCD 
Jezus, Oblubieńcem naszym jest,    GDCD 
A Kościół – świętą panną, którą zdobył swoją krwią. GDCD(G)

2. Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany, 
W dniu wesela znajdzie ich, 
Wniesie przez próg, przez żywota bramy.

348. Oczekuję Ciebie, Panie
1. Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie  (C) F G C   
Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała  F G a    
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie  F G C    
Choć zazdrości godny świata pałac  F G A

Ref: Oczekuję Ciebie, Panie   F G C   
Jesteś mym oczekiwaniem     F G a   
Uspokajasz serce moje     F G C   
Uciszeniem jesteś i pokojem mym   f  G C

2. Nie chcę, by się wywyższało serce     
Wszystko czego pragnę, to Twe progi      
W ciszy na Twym progu siedzieć będę     
Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem

349. Ofiaruję Ci
1. Ofiaruję Ci:      D A D D7 
Moją noc i mój dzień, moją pracę i mój sen,  G A / D h 
Wszystko, co drogie mi, Panie, ofiaruję Ci...  G A / D D7

Ref.: Bo dla Ciebie ja żyję, moim Królem jesteś Ty,  G A D h 
To, co mam wszystko ofiaruję Ci.    e A D D7

2. Panie Jezu przyjm: 
Moją słabość i łzy, i powroty do Twych drzwi, 
I te chwile, gdy mi świat się zdaje tęczą lśnić...

Zak.: Bo Ty drogę rozjaśniasz moją, jesteś światłem mym, 
Moje życie ja ofiaruję Ci.

 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 
że wasze imiona zapisane są w niebie. (Łk 10,20)

O
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350. Oczyszczenie
1. Patrzysz na mnie takim wzrokiem,   G D 
że z tego wszystkiego aż płakać mi się chce  e C 
Patrzysz na mnie takim wzrokiem, 
że bezczelnie proszę o jeszcze...

Ref.: W Twoim spojrzeniu słońca  D 
w Twoim tchnieniu wiatru    e 
w Twojej tęsknocie deszczu   D 
czuję miłość Twoją, Panie,    C D 
w moim smutku i radości, 
w moim zwątpieniu i pewności 
czuję, czuję miłość Twoją, Panie...

2. Patrzysz na mnie z taką wiarą, 
z jaką nigdy nikt nie odważył spojrzeć się. 
Patrzysz na mnie, choć nie mogę 
odwzajemnić spojrzenia Twego 
bo boję się, chociaż wiem, że...

3. Panie, co oznacza to, czym mnie doświadczasz? 
Twoje spojrzenie jest dla mnie oczyszczeniem. 
Zapraszam Cię, Panie, do swojego życia, 
złap mnie, Panie, za rękę 
i porwij w otchłań swojej miłości...

351. Oddajmy cześć
Oddajmy cześć   /x2   wiecznemu Panu chwał   /x2 h / e h 
Pokłońmy się   /x2   Temu, który   h e A / A D D7 
Rozpostarł niebiosa / i utwierdził ziemi krąg.  /x2 D7 G A / A h 
Jego chwała aż po szczyty gór,    e A D D7 
Jego łaska nad nami jest, a Niebo Jego tron.  e G A h 
Bóg to nasz Pan i tylko On!    h G A h   /x2

352. Ofiaruję, Panie, Ci
Ofiaruję, Panie, Ci cały mój świat, całe moje życie. DA7DG/DA7D(A) 
Ofiaruję to, co mam, więcej już, Panie, dać nie umiem. DA7D/GDA7D

Weź, o Panie, serce me, weź, o Panie, duszę mą, GADD7 /x2 
Weź, o Panie, wszystko, co mam    GeD 
Przecież, Panie, ja kocham Cię.    GAD

 Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 
        (Flp 3,14)

O
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353. Ofiaruję Tobie, Panie mój
1. Ofiaruję Tobie, Panie mój,     D A h 
Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.   fis G / A A7 
Oto moje serce przecież wiesz,    D A h 
Tyś miłością mą jedyną jest.    fis G A D

2. 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.

354. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas  / x4 h A h... 
Wśród nas jest  / x4   h A h... 
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą,  E H 
Zmarli powstają, by żyć.   E H 
Ubogim głosimy tę dobrą nowinę:  E H 
Jezus jest Panem, Amen.   E H

355. Ogniu, posól nas
Ogniu, posól nas, Ogniu, rozpal nas,  d C F / d F C 
Ogniu, umocnij nas, Ogniu, roześlij nas. d B C / d a d

356. Ojcze dobry
1. Ojcze Dobry, Boże Drogi, ziarno siły mi daj, D G D G 
Niech nie czuję trwogi obiegającej kraj.  D h G A 
Moja ziemia, ma Ojczyzna, jest zmęczona i śni  D G D G  
O tych wszystkich latach żyznych, które dałeś Ty. D h G A

Ref.: Jestem wiernym synem Ziemi tej, dłonie i serce oddaję Jej. h G D A.. 
O Polsko ma, weź moje dłonie   D G D A 
O Polsko ma, patrz – serce płonie.  D G D A 
Dla Ciebie dziś krzyż swój podnoszę  D G D A 
Za Ciebie wciąż w modlitwie proszę.  D G D A

2. Ojcze, wierzę, że to ziarno zakiełkuje i że 
Kłamstwo zginie marnie, bo Ty tego chcesz. 
I nie będzie więcej wojny, chyba tylko ze złem, 
Będę mógł spokojnie powtarzać słowa te...

Pan zna zamysły ludzkie: wie, że one są wartością. (Ps 94, 11)

O
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357. Ogrody
Ranną rosą chwalę Ciebie, Boże,  C G a 
Dobroć Twoją w górze gwiżdże ptak  F D G 
Niebo, ziemia, cała pełnia stworzeń  C G a 
Hymn wdzięczności nucą Tobie tak  F D G

Hosanna / x2  Hosanna, dajmy Bogu cześć C / a G / e F G C G 
Hosanna / x3  Hosanna, Jezus Królem jest C / a G / F C G C G

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,  C F G 
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.  F d G (C)

358. Ojcze Niebieski
Ojcze Niebieski, który wszystko możesz G C G 
Zbaw nas ode złego    C G a D 
Uwolnij od złego wpływu ludzi i miejsca G C G 
Wśród których przyszło nam żyć  C G D

Nade wszystko: Strzeż mego serca   D C D G 
Strzeż mego serca, Panie                          C D G 
Strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż. C D H7 e / C D

359. Ojcze Franciszku
1. Ojcze Franciszku, dziś wołam Ciebie,  a 
Stań choć na chwilę, wysłuchać chciej.  d E 
Ojcze Franciszku, bogaty biedaku,  a 
Posłuchaj gitary, na której Ci gram.  d E (E7)

Ref.: Aaaaaa… a F G C/a F G E (E7)    /x2

2. Ojcze Franciszku, Asyski mocarzu, malutki olbrzymie,     a d 
Siłaczu dobroci, mój opiekunie, wysłuchaj mnie.      F G E 
Ty potrafiłeś nie patrząc na siebie pocieszać zmartwionych,     a d 
Rozdawać swą miłość, rozdawać szczęście znękanym ludziom.    F G E 
Tym, co rzucali w Ciebie kamieniem, nie rozumiejąc      a d 
Dlaczego tak czynisz i drwili z Ciebie, Franciszku.      F G E

3. Ty jednak dalej kroczyłeś swą drogą, paląc miłością  a d 
I idąc w słońce, a za Tobą, Franciszku – tysiące, tysiące… F G E 
A jednym z nich jestem     E a
 

 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. (Łk 21,19)

O
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360. Ojcze nasz (Często stamtąd...)
1. Często stamtąd długo na mnie patrzy C F C G 
Spojrzeniami przykuwając mi twarz –  F d a 
Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie,  C F C G 
Jak miłuje nas Ojciec nasz?   F d a

2. Ale głębi owych słów nikt nie zna, 
Ale przyczyn najdalszych nikt nie wie, 
Jaka męka to była bezbrzeżna 
Ta samotność na krzyżowym drzewie.

3. Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła, 
Jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie – 
Tylko to odepchnięcie od Ojca, 
To odtrącenie...

Zak.: Za te słowa: Czemuś mnie opuścił,  a D E G 
Ojcze, Ojcze, Za te słowa – za mej Matki płacz – a D E F 
Ja na wargach Twoich odkupiłem   a D E G 
Dwa najprostsze słowa: Ojcze nasz!  a D F G A

361. Olejek (Psalm 45)
Z mego serca tryska piękne słowo   D h G A 
Utwór mój głoszę dla Króla    D (C) h G (A) 
Mój język jak rylec biegłego pisarza   D h G A 
Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich   D (C) h G A 
Wdzięk się rozlał na Twoich wargach   D h G A 
Przeto pobłogosławił Tobie Bóg na wieki            D (C) h G A G A D 
Ja stanę w obronie Twojej wiary i miłości  D (C) h G A 
A Ty, Panie, namaść mnie swoim olejkiem radości   D (C) h G D (C G D)

362. On czeka na nas
Ref.: On czeka na nas w każdej chwili dnia,  G a7 D7 
I w każdej porze nocy czeka na nas Pan.  D7 G C G 
Więc idźmy razem nie zwlekając dłużej,   G a7 D7 
Kiedy czeka, czeka na nas Pan.   D7 G C G

1. Podaj mi swą dobrą dłoń, podaj mi swą dobrą dłoń,  G a7/D7 G e 
Byśmy mogli iść do Pana razem.    e a D7 G
2. Wybacz mi humory złe, wybacz mi humory złe, 
Niechaj Jezus widzi, że kochamy się.
3. Naucz mnie modlitwy swej, naucz mnie modlitwy swej, 
Byśmy mogli śpiewać Panu razem.

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa! (2 Tm 2, 3)

O
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363. On i ja
Ref.: On i ja, On jest moim Bogiem, On i ja, każdy Mu odpowie.    D h 
On i ja, On jest taki dobry, On i ja, świat jest z Nim cudowny.          fis A7

1. Jezus moim jest przyjacielem, moje życie jest z Nim radosne,       D fis 
Wiem, że mnie kocha i nie opuści, na Niego zawsze liczyć mogę.     e A
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle, kiedy mnie trapią różne zmartwienia. 
Wtedy do Niego, Zbawcy przychodzę, bo On jest źródłem mego istnienia.

364. On jest Bogiem wiernym (Dn 6, 27c-28a)
On jest Bogiem wiernym, On trwa na wieki  D F G... 
On ratuje i uwalnia dokonuje znaków, cudów na niebie i na ziemi.

365. Orły
Ci, co zaufali Panu – odzyskują siły,   E cis 
Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia! A H E (H7)

366. Orzeł
Pan opiekuje się nami i poucza, / strzeże, jak źrenicy oka. D e / C G 
Jak orzeł, co gniazdo swe ożywia, / nad pisklętami swymi krąży. 
I bierze je na skrzydła rozpostarte / niosąc je na samym sobie. 
Tak Pan nas prowadzi / i nie ma z Nim obcego boga!

367. Oświeć drogę mą
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok D 
I nie pozwól mi w miejscu stać   h 
Ciągle czekam na cud,    G 
Abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. D A

368. Oto ja
Ref.: Oto ja, poślij mnie,     D G A 
Dotknij ogniem moich warg,   D G A 
Powiedz, Panie, czego chcesz,   D G A 
A moją rozkoszą będzie być posłusznym  G h G A

1. Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem  fis h G A 
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie  fis h G A
2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach, 
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

Solidarność – to zawsze jedni z drugimi; nigdy jedni przeciw drugim. (św. Jan Paweł II)

O
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369. Oto jest dzień
Oto jest dzień, oto jest dzień,     F 
Który dał nam Pan, który dał nam Pan.  C 
Weselmy się, weselmy się     C7 
I radujmy się Nim, i radujmy się Nim.   F F7 
Oto jest dzień, który dał nam Pan,    B F 
Weselmy się i radujmy się Nim.   B F 
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. F C7 F

370. Oto są czasy Eliasza
1. Oto są czasy Eliasza głoszące Twe Słowo i moc G C G D G 
Oto są dni gdy Twój sługa Mojżesz prowadzi na wolność Twój lud 
Choć świat się pogrążył w ciemnościach h e C D 
W czas głodu wojennych prób 
Jak głos na pustyni wołamy ciągle: Prostujcie ścieżki w ten rok!G C G D G

Ref.: Wznieś swój wzrok, bo nadchodzi On G C G D 
Na obłokach gna przy odgłosie trąb.  G D 
Z mocą krzycz: Oto łaski Pana rok   G C 
Czas powrotu i zbawienia głoś   G D G

2. Oto są dni Ezechiela, co życie tchnie w kości bez ciał. 
Oto są dni, gdy Twój sługa Dawid buduje świątynię Twych chwał. 
Nadeszła już pora na żniwa, bieleją nam pola na zbiór, 
Jesteśmy sługami winnicy pańskiej, głosimy Twe słowo i moc.

371. Otwórz oczy duszy mej, Panie
Otwórz oczy duszy mej, Panie  C 
Otwórz oczy duszy mej, 
Chcę widzieć ciebie,   F 
Chcę widzieć ciebie.  /x2  C

Widzieć miłość i wielkość Twą, G a 
Doświadczać Twej potęgi i chwały. F G 
Tyś Jezus, wywyższony Pan,  G a 
Śpiewam Ci:    F G 
Święty, Święty, Święty  / x3  F G 
Chcę widzieć Ciebie.   C

372. Oto stoję u drzwi i kołaczę
Oto stoję u drzwi i kołaczę, oto stoję u drzwi i kołaczę. h Fis... 
Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy,   D A h 
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.  h A D / A

On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości. (Iz 63,9)

O



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej126

373. Oto są baranki młode
Ref.: Oto są baranki młode.  F G C G G7 G F G a 
Oto ci, co zawołali: Alleluja!  F G C a D D7 G G7 
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili.     C F G G7 / x2 
Alleluja, Alleluja!    (C) G a e F / (C) C7 G C

1. Na Baranka Pańskich godach a G F G a 
W szat świątecznych czystej bieli, a G F G a 
Po krwawego morza wodach  a G d a 
Nieśmy Panu pieśń weseli.  F G e a F

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 jest, 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, 
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.

374. Otwórz Bogu serce swoje
Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi.  e C D h 
Niech On będzie Królem twoim, tron Mu postaw dziś.

375. Otwórz okna
Otwórz okna swego serca i patrz        C a G 
Otwórz okna swego serca i czyń 
Otwórz okna swego serca i patrz 
Otwórz okna swego serca i czyń

Tak niewiele może ktoś chcieć F C 
Tak niewiele możesz mu dać 
Tak niewiele trzeba nam mieć 
By stać się jak Jezus!   a G

Bóg jest radością; dlatego wystawił słońce przed swój dom. (św. Franciszek z Asyżu)
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376. Pan blisko jest
Pan blisko jest, oczekuj Go.  e C / a H 
Pan blisko jest, w Nim serca moc. e D G / a H e

377. Pan jest mocą i pasterzem
1. Pan jest Mocą i Pasterzem, słyszę Jego głos,  GDCG 
On powiedział mi: Weź ziemię i pracuj.  heCD 
Bądź szczęśliwy z moją mocą, radę sobie dasz,  GDCG 
Słuchaj nauk mych i w sercu miłość miej.  heCDGD

Ref.: Panu śpiewaj, Pana chwal, alleluja,   G/CD 
Jego chwała, Jego czas, alleluja.    G/CD 
Więc wyśpiewać dzisiaj chcę całą radość duszy mej, G/CD 
A na ustach moich pieśń – alleluja.    Ge/CDG

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.

378. Pan jest mocą swojego ludu
Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan.    (dC)FBC/(dC)FBC 
Moja tarcza i moja moc,     (C) B A d 
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,   F B C 
W Nim moja siła, nie jestem sam.   a d B C F

379. Pan jest Pasterzem moim (I)
Pan jest Pasterzem moim,      eaCDe 
Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie. eaCDe 
Nad spokojne wody mnie prowadzi i duszę mą pokrzepia, eaCDe/ea 
I wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Swojej.  CDD7e

Choćbym nawet szedł ciemną doliną   eGDa 
Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.   eGDa 
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.  eGDa/eGDH7e 
Laj, la, laj, la, la, la, la, la, laj…   eaCDe...

380. Pan jest Pasterzem moim (II)
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie, h fis h / G A D D7 
Na niwach zielonych pasie mnie,   G A fis h 
Nad wody spokojne mnie prowadzi.   e h fis h

 Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2Kor 12,9)
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381. Pan jest Pasterzem moim (III)
Pan jest Pasterzem moim  E A cis H7... 
Niczego mi nie braknie, 
Na zielonych niwach mnie pasie, 
Prowadzi mnie, żywą wodą mnie poi, 
tak, że już nie pragnę, 
już nie pragnę...

Bo Pan jest ze mną  / x 3 Strzeże mnie!

382. Pan moją mocą
1. Pan moją mocą i źródłem męstwa,   C G 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.  a A A7 
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,  d G C a 
On Panem moim, będę Go wywyższał. d d7 G (G7)

2. Któż spośród bogów jest równy Tobie? 
W blasku świętości któż Ci jest podobny? 
Wiodłeś Swą łaską lud oswobodzony, 
Przyprowadziłeś w święte Swe mieszkanie.

383. Pan moją mocą (Rzucił w morze faraona)
1. Pan moją mocą i źródłem męstwa   C7 C 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie  a G 
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę  C7 C 
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał a G

Ref.: Rzucił w morze faraona i jego wojsko  F a 
Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym F a 
Rozstąpiły się wody      F a 
Jak głaz runęli w głębinę     F G

2. Będę śpiewał na cześć Pana 
Bo tak wspaniale Swą potęgę okazał 
Kiedy konia i jeźdźca 
Pogrążył w morskiej głębinie.

384. Pan wywyższony
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał  F 
Uwielbiajmy  Go                        B g C 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony     F 
Oddajmy Jemu cześć                                   B C D

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa   g C 
Niebo i ziemia radujcie się jego Imieniu       g C 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał F a B C

I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. (ks. Jan Twardowski)
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385. Pan Jezus jest tu
Pan Jezus jest tu, Pan Jezus jest tu,    E 
Wiedz, że On jest tu, wiedz, że On jest tu,  A7 E 
Gdy wśród nas właśnie, gdy wśród nas właśnie, E7 A A7 
Jest wielka miłość, jest wielka miłość.   A7 E E7 
Miłością jest Bóg, miłością jest Bóg,    E 
I kocha cię, i kocha cię.     A7 E 
Pan Jezus jest tu, Pan Jezus jest tu,    E7 fis H7 
Wiedz, że On jest tu, wiedz, że On jest tu.  H7 E (A E)

Kiedy idziesz swą drogą sam, (o, yes!)   E... 
Widzisz twarze zmęczonych ludzi, (o, yes!) 
W ich twarzach miłości brak, zagubieni, zalatani są, (oooo!) 
Wzrok smutny ich mówi ci, 
Że kochać trzeba ludzi, by tę miłość mieć. 
By Bóg był wśród nas, by miłości żar,   E A A7 
Rozpalił cały ten lodowy świat.    E H E

386. Pan rzekł
Pan rzekł i stało się. Jam Alfa i Omega, początek i koniec. D A C G... 
Ja łaknącemu dam darmo pić ze źródeł wody żywej.

387. Pan mnie strzeże
Ref.: Pan mnie strzeże  /x2 E A 
Czuwa nade mną Bóg   cis 
On jest moim cieniem   H7

1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach.  A E cis H7 
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł.
2. Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku. 
Dobrze to wiem – Ty jesteś ze mną.
3. Jak Henoch, Panie, z Tobą chodzić chciał, tak z Tobą chodzić chcę. 
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał, Tak ja oddaję kroki swe.

388. Pan zmartwychwstał i jest z nami
1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja!  /x3 Alleluja! d/C/Bg/A A7

2. Tylko Jezus jest Panem, alleluja!       / x3 Alleluja!
3. Jezus Chrystus jest Panem, alleluja!   / x3 Alleluja!

4. Śpiewaj ziemio Mu cała, alleluja!   / x3 Alleluja!
5. Więc śpiewajmy Mu radosne, alleluja!  / x3 Alleluja!

6. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!   /  x3 Alleluja!

W momentach trudnych miej zawsze nadzieję dni pogodnych. (Katon Starszy)
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389. Panie Boże, Tobie śpiewam
Panie Boże, Tobie śpiewam, klaszczę w moje tłuste łapki.  D h G A 
Panie Boże, posłuchaj jak śpiewam i zobacz jaki jestem ładny.    
Chcę dziękować, Boże mój drogi, za moje obie krzywe nogi    
i za piegi, za buzię pyzatą i za to, że jesteś moim tatą. 

390. Panie, do kogóż pójdziemy dziś
1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś? U Ciebie jest uzdrowienie,   e a D e... 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś? U Ciebie jest uleczenie, 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś? U Ciebie jest zagojenie, 
Panie, do kogóż pójdziemy dziś? Przyjmij od nas uwielbienie.

Ref.: Sam powiedziałeś nam –   a D e (D a7 e) 
Proście o co chcecie, a dam.  a D e (D a7 e)

2. Panie... / objawienie / oświecenie / zrozumienie...

3. Panie... / wyzwolenie / zmartwychwstanie / zbawienie...

4. Panie... / przemienienie / przebaczenie / odkupienie...

391. Panie dobry jak chleb
Ref.: Panie dobry jak chleb,   C F G G7 
Bądź uwielbiony od swego Kościoła, a F G G7 
Bo Tyś do końca nas umiłował,   C e F C 
Do końca nas umiłował.    d G C (G7)

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,  C d G 
Byśmy do Nieba w drodze nie ustali.   d G D7 G 
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,  (G7) a G e 
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  e G C G (G7)

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 na krzyżu oddał, 
a w znaku chleba z nami pozostałeś. 
I dla nas zawsze masz otwarte serce, 
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1J 1,5)

P
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392. Panie i Boże nasz
1. Panie i Boże nasz  e D e 
Kochany Ojcze nasz  e D e 
/Utwierdź nas w miłości a h 
Poprowadź w jedności  C D 
Utwierdź nas w miłości  / x2 C D e

2. Jezu, Tyś Królem nam
Największy złożyłeś dar
Miłości ofiarą
Sam dla nas się stałeś
Miłości ofiarą 

3. Duchu, Boże nasz
Łagodny wietrze nasz
Natchnij nas swym słowem
Napełnij pokojem
Natchnij nas swym słowem

393. Panie, który za nas umarłeś...
1. Panie, który za nas umarłeś. Zmiłuj się  E A cis H 
Panie, który życie oddałeś. Zmiłuj się! 
Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi 
Niech Twe przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas.

2. Chryste, który byłeś posłuszny. Zmiłuj się! 
Który uczniom nogi obmyłeś. Zmiłuj się! 
Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi 
Niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas.

3. Panie, Synu Boga Żywego. Zmiłuj się! 
Panie, Dawco życia nadziei. Zmiłuj się! 
Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości 
Niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas.

394. Panie mój, przychodzę dziś
Panie Mój, przychodzę dziś   D G 
serce me skruszone przyjm   D h 
Skłaniam się przed świętym tronem Twym. D G A 
Wznoszę ręce moje wzwyż   D G 
Miłość mą wyznaję Ci.    h D 
Uwielbiam Ciebie w duchu   e A 
Uwielbiam w prawdzie Cię   e A 
Życie me oddaję Tobie    e A 
Uświęć je.     D

Czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, 
a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę. (Syr 20, 9)
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395. Panie mój
Ref.: Panie mój, ja nie jestem godny,   D fis h 
Abyś przyszedł do mnie, abyś ze mną był.   G D A 
Ale powiedz tylko słowo, a dusza moja    D fis h 
Będzie uzdrowiona, abym mógł się w Tobie skryć.  G D A

1. Pomóż mi, Panie, odrzucić    D h 
Wszystkie grzechy moje, mój cały gniew  A h 
Daj czas, bym mógł się nauczyć,   D h 
Że Twoje Ciało to mój chleb.     /x2  A h A h 
Więc daj mi, Panie, chleba mojego, powszedniego, G D F C 
I pozwól mi, Panie, już na zawsze karmić się nim, G D F C 
I wybacz że:      C A
2. Pomóż mi, Panie, zbudować 
Wiarę silną i trwałą jak głaz, 
Bym mógł Twe kroki naśladować 
I w Twej miłości zawsze trwać.  /x2 
Więc obmyj mnie, Panie, krwią swoich ran, 
I pozwól mi, Panie, już na zawsze w czystości trwać. 
I wybacz, że:

396. Panie nasz
Panie nasz, potrzebujemy Cię  E A 
Bo nie ma w nas siły. 
Boże nasz, szukamy Cię, 
zmieniaj nas na zawsze. 
Panie nasz, pragniemy być jak Ty, 
Ty dajesz nam wolność. 
My biegniemy, by poznać Cię. 
My biegniemy, by zyskać życie swe.  /x2

397. Panie, pragnienia ludzkich serc
Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. CFC/aFC 
Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,    eae 
Pszeniczny Darze, przyjdź!      dGC

1. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos,  CFCeae 
Tak wzywasz nas, Rodzinę swą, za Tobą chcemy iść. dGdGG7

2. Z radością więc śpiewamy Ci ten dziękczynienia hymn. 
Godnymi czynisz dzisiaj nas Niebieski dzielić Chleb.
3. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. 
Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć.

Nieśmiertelne na ziemi mogą być jedynie wiara i marzenia. (św. Tomasz z Akwinu)
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398. Panie, przyjdź (Nim świt)
1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,  GG7CG 
Nim dzień ożywi świat, Panie, przyjdź! Wołam: przyjdź!  GG7DG 
Uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw,   GG7CG 
Nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.    GDGCG

2. Choć chcę wciąż dalej iść – nie wiele mogę sam. 
Więc znów podnoszę głos, Panie, przyjdź! Wołam: przyjdź! 
I otrzyj mą oblaną lękiem twarz, 
Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.

3. I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat. 
Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem. 
Pomóż mi, o Panie mój, rysować życia kształt. 
Bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.

399. Panie, światło miłości Twej świeci
1. Panie, światło miłości Twej świeci,  A D A E 
Pośród wszelkiej ciemności świeci.  A D A E 
Oświeć nas, Jezu, Światłości świata,  D E cis fis 
Wyzwól prawdą, którą przynosisz,  D E cis fis 
Oświeć mnie, oświeć mnie.   G E G E E7

Ref.: Świeć, Jezu, świeć, chwałą Ojca napełnij ziemię, A E fis h E E7 
Płoń, Duchu, płoń, w sercach ogień złóż,  A E fis G E 
Płyń, rzeko, płyń, zalej łaską narody całe,   A E fis h E E7 

Ślij słowo Twe, Światłość niech stanie się. A E fis G E A(DAE)
2. Panie, wchodzę w Twą obecność, cień ustąpi przed Twoim blaskiem. 
Dzięki krwi Twojej żyję w światłości, 
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności, oświeć mnie, oświeć mnie.

3. Widzę Twoją królewską jasność, która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwały do chwały,
Życiem naszym o Tobie opowie, oświeć mnie, oświeć mnie.

400. Panie, znajdę Cię na pewno
1. Panie, znajdę Cię na pewno,  d B C a 
Serce moje dobrze wie, 
Że tak blisko jesteś już, 
Chciałbym z Tobą zawsze być.   d B C

Ref.: W każdej chwili mego życia,  B C B C 
Wśród zwyczajnych, ludzkich spraw, B C d 
W sercu moim pewnie też    B C d 
Szukam Ciebie, Panie mój.   / x2  B C d

2. Wiem na pewno, Panie, już, że świat Twoim dziełem jest. 
Miłość, wiara i nadzieja, podtrzymują życia sens.

Modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać. (św. Teresa z Avila)
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401. Panie, wzywam Imię Twe (Oceany)
1. Ty wzywasz na nieznane wody  e G
Niepewnie więc mój stawiam krok  D C
W ukryciu Ciebie odnajduję
I wierzę Ci, choć wokół toń 
 Ref: Panie, wzywam Imię Twe  C G D
 Nad bezkres fal podnoszę wzrok 
 Gdy burzą się    C
 W ramionach Twych wytchnienie me G D
 Bo Ciebie mam i jestem Twój  C G
2. W głębinach łaska Twa wystarcza
Twa mocna dłoń ochrania mnie
Gdy krok niepewny, strach otacza
Ty nie zawodzisz nigdy mnie
 Duchu Święty, naucz ufać Ci bez granic e C
 I poprowadź mnie po wodzie   G
 Dokądkolwiek mnie powołasz   D
 Zabierz dalej, niż mnie nogi mogą zanieść e C
 Będę wierzyć coraz mocniej   G
 W Obecności mego Zbawcy   C

 Panie, wzywam imię Twe
 Nad bezkres fal podnoszę wzrok
 W ramionach Twych wytchnienie me
 Bo Ciebie mam i jestem Twój

402. Panie, Twa dobroć 
Panie, Twa dobroć i łaska trwa na wieki wieków /2x   D D7 C G  
Wszystkie narody oddają Ci cześć,    G A   
w każdym języku wyznają Ci, że:    B C

Ref: Wielbimy Cię alleluja, alleluja,   DA/CG   
wielbimy Cię za dobroć Twą /2x   DA/BC

Każdego dnia.    D     
Dobry jest, dobry jest!   F G D      
Nasz Bóg, nasz Bóg  F G D     
Dobry jest, dobry jest!   F G D

Dobry jest cały czas, cały czas, dobry jest! / 3x  d C G B  
Dobry jest cały czas, cały czas, dobry jest! /   d C G B C  
Dobry jest / 2x     B C B C   
Dobry jest       d

Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie. (św. Matka Teresa)
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403. Panie, Twój tron
Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata, (D) e A D h 
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.  e A D A 
Wywyższamy Cię… /x3 , Boże nasz.    /x2  D fis G A D A

404. Panience na dobranoc
1. Zapada zmrok, już świat ukołysany.        G e a 
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.    C D G 
Panience swej piosenkę na dobranoc           C D G 
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.       D G

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.

405. Panienko Najświętsza
1. Panienko Najświętsza, Nastolatko z rączkami na sercu, A E / D E 
Wciąż mamy za mało pomysłów i rad, by pomóc w krąg, A E / D E 
Lecz Ty w opiece masz nas i cały świat. Pomagasz nam. Amen. /x2

D E / A cis fis / D E A

2. Panienko Najświętsza, Nastolatko z rączkami na sercu, 
Maryjo, prosimy, swą ześlij tu straż na cały świat, 
By już nie było walk, wojen i plag. O Pani nasza. Amen. /x2

Najlepszym przyjacielem jest ten, który nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów 
wraca radość. (św. Jan Bosco)
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406. Pasterz
1. Pasterzem moim jest Bóg i nie brak mi niczego. A D
 (Wspaniały Ojciec. Mój Pan, mój Bóg, mój Tata)
Spokojny strumyka szum, zielone łąki wkoło. 
 (Nie będę szperać w śmietnikach tego świata)
Pasterzem moim jest Pan, On leczy duszę moją. 
 (Wspaniały Ojciec. Mój Pan, mój Bóg, mój Tata)
Sprawiedliwością jest Sam, prowadzi prostą drogą.
 (Nie będę szperać w śmietnikach tego świata)

Choćbym nawet szedł doliną ciemną   H A G E Fis
Nie przestraszę się- bo będziesz ze mną.
Choćbym nawet szedł doliną ciemną
Nie przestraszę się, nie przestraszę się.

2. Pasterzem moim jest Bóg, naznacza moje czoło. A D
 (Wspaniały Ojciec. Mój Pan, mój Bóg, mój Tata)
Zastawia przede mną stół, na oczach moich wrogów. 
 (Nie będę szperać w śmietnikach tego świata)
Pasterzem moim jest Pan mój kielich się przelewa.
 (Wspaniały Ojciec. Mój Pan, mój Bóg, mój Tata)
I wiem, że na długi czas zamieszkam w domu Jego.
 (Nie będę szperać w śmietnikach tego świata)

Jesteś dobry, jesteś dobry!
Twoja łaska się nie kończy! / x4

407. Pewnej nocy łzy z oczu mych
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus De/A7Dfis 
I powiedział mi: Nie martw się, jam przy boku jest twym.    De/A7DGD 
Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności De/A7Dfis 
I zwracając się do mnie, pełen smutku, tak rzekł:           De/A7DGD

Ref.: Powiedz ludziom, że kocham ich,  D e 
Że się o nich wciąż troszczę,   A7 D fis 
Jeśli zeszli już z moich dróg,   e 
Powiedz, że szukam ich.     A7 D G D

2. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, 
To umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. 
Nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus, 
Wtedy byłem, jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.

Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. (Syr 6, 14)
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408. Pańska jest Ziemia
Pańska jest Ziemia i co jest na Ziemi, 
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi  e D H7 e... 
On ją na morzach utrzymuje stale, 
I miękkie wody chciał dać za grunt skale. 
Któż na Twą górę może wstąpić, Panie? 
Albo na miejscu poświęconym stanie?
 Ten, który krzywdą rąk swych nie oszpeci, 
 Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci. 
 Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie, 
 Z Pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie. 
 Oto jest rodzaj i taka rachuba, 
 Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.
Otwórzcie bramy, co nietknione stały. 
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały. 
Któż ten Król chwały? I kto jest ten mężny? 
Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny.
 Otwórzcie bramy, co nietknione stały. 
 Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały. 
 Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały. 
 On w te drzwi wejdzie, On jest Królem chwały.

409. Piastowy jestem syn
Panie, jam Dawid – syn Izai,  h A G 
Piastowy jestem syn,  / x2  h A h / h A G 
Ty mi na sercu znak wypalisz,      
Zasłucham się w Twój rym.  / x2
Wiosnąś przyoblókł wiosną tęsknot 
Ciało i siłę bark.  / x2 
Niechaj jesienią nie rozpękną 
Tęskniące struny harf. / x2

Ref: Ja jestem Dawid, jam jest Pasterz D C G 
Błagalną wiodę pieśń,    h A h 
Byś się zmiłować chciał nad Piastem, D C G 
Byś żniwo zwolił zwieźć.  / x2  h A h / h A G

A gdy powstanie olbrzym Goliat, 
By złamać młodość mą,  / x2 
Błagają Ciebie Syjon, Moria – 
Ku wspomożeniu zstąp.  / x2

Modlitwa nie zmienia postanowień Boga, ale zmienia tego, kto się modli. (Søren Kierkegaard)
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410. Pieśń Słoneczna
1. Niech Cię chwali, Panie, wszelkie stworzenie, d B C d... 
Niech Cię chwali, Panie, wszelkie  istnienie, 
Niech Cię chwali, Panie, wszystko, co żyje 
I stworzenie, wszelkie stworzenie/ x 2                  B C d

2. Niech Cię chwali, Panie, słońce złociste, 
Niech Cię chwali, Panie, księżyc srebrzysty, 
Niech Cię chwalą, Panie, gwiazdy błyszczące 
I planety, wszelkie planety, siostry planety.

3. Niech Cię chwali, Panie, woda kojąca, 
Niech Cię chwali, Panie, ogień płonący, 
Niech Cię chwali, Panie, wietrzyk łagodny 
I żywioły, wszelkie żywioły, bracia żywioły.

4. Niech Cię chwali, Panie, ta, co nas rodzi, 
Niech Cię chwali, Panie, ta, co nas nosi, 
Niech Cię chwali, Panie, ta, co nas żywi – 
Matka Ziemia (3 x)

5. Niech Cię chwalą, Panie, ci, co kochają, 
Niech Cię chwalą, Panie, ci, co cierpią, 
Niech Cię chwalą, Panie, niosący pokój 
I przebaczenie (3x)

6. Niech Cię chwali, Panie, siostra śmierć, 
Niech Cię chwali, Panie, śmierć cielesna, 
Niech Cię chwali, Panie, nowe życie 
Życie wieczne (3 x)

411. Pielgrzym
Pielgrzymem jestem, tylko co przechodzę, D A h A 
Podróżnym ubogim jestem.   G A (A7) 
Nic nie mam tu swojego   D A h A 
Moim domem jest droga i...   G A    
 Cisza, cisza, cisza, cisza, cisza  D h G A  / x2

412. Pieśń nad pieśniami
Bo jak śmierć potężna jest miłość,  D G D 
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. e A D( A) 
Żar jej to żar ognia, Płomień Pański.  D G D A D 
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, h G A 
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki  D G A 

 Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. (Jr 16,19)
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413. Pieśń jedności
1. Powiedziałeś Panie: – Dosyć lęku.   h G D fis 
Powiedziałeś: – Kochaj, w tym jest sens.  h G D 
Pokazałeś dziwny świat miłości,   h fis G 
W który teraz ponad wszystko wierzyć chcę.  e A D

Ref.: Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności,   D G A D 
W której kochać chcemy wszystkich tak, jak On.  e A D 
Chcemy żyć w prawdzie, wierze i miłości,   D fis h G 
Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom.  e A Fis (D)

2. I nadziei dałeś całe morze, tej nadziei, która każe iść. 
Zbłękitniałe oczy Twej miłości dają duszy wielką radość, kochać chcę.

3. Przemienimy z Tobą ziemię w Niebo, w białą szatę stroisz cały świat. 
Po ogrodach leżą płaty śniegu, to nie zima – Anioł zgubił pióra swe.

414. Pieśń Objawienia
1. Godzien chwały jest Baranek, Ten, co poszedł na śmierć    H fis A E 
Ten, co oddał życie swoje, godzien przyjąć cześć   
Godzien chwały jest Baranek, Święty, święty jest Pan   
Temu, który jest na tronie, niech brzmi nowa pieśń  H fis A H

Ref: Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący H fis A E 
On był i jest, i przyjdzie znów       
Całe stworzenie śpiewa Królowi królów pieśń     
Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam

2. Twym odzieniem kolorów tęcza, błyskawic moc i grzmotów huk  
Błogosławieństwo mądrość, chwałę i moc, i cześć, Tyś jeden godzien przy-
jąć je

3. Cała Ziemia, całe niebo Twojej chwały pełne są,    
Twe Imię żywą wodą, oddechem jest i mocą, cudowną tajemnicą.

415. Podnieś mnie, Jezu
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca  / x2  d B C a 
Zanurz mnie w wodzie Twego miłosierdzia  F C a 
Amen.       d B C a d

 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych.  (Mt 11,29)
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416. Piękny dziś nam dałeś dzień
1. Piękny dziś nam dałeś dzień, teraz ziemię kryje cień, C a d G... 
Wszyscy kładą się do snu po spędzonym dobrze dniu.

Ref.: Żegnam Cię na krótki czas, Dobry Boże, Ojcze nasz      CEFDg 
Gdy się zbudzę z moich snów, rankiem Cię powitam znów.     dGdG

2. Racz bezdomnym ludziom dać ciepły kąt, by mogli spać. 
Proszę Cię, by nocy tej nikt nie cierpiał doli złej.
3. Matce, ojcu, drogim moim pobłogosław w sercu swoim, 
A gdy do snu się położę, czuwać chciej nade mną Boże.
4. Już wieczorne zgasły zorze, Tobie się powierzam Boże. 
Nim sen zamknie mi powieki – nie wypuszczaj mnie z opieki.

417. Pioseneczka
1. Weź do ręki swą gitarę, wydaj z siebie dźwięków parę.     D(hAD) / x2 
Proste chwyty, proste słowa – proste Bogu się podoba.       D(hAD) / x2 
To na cześć i chwałę Nieba anioł, jako żywy, śpiewa!          GA/GA

Ref.: Hej, la, la, la! Hej, la, la, la!   DG/hA 
To dla Ciebie, Dobry Boże, pioseneczka ta!  DG/AD

2. Jedni grają dla oklasków i dla innych ziemi blasków. 
My na chwałę Nieba gramy i najwięcej z tego mamy. 
To na cześć i chwałę Nieba anioł, jako żywy, śpiewa!

3. Dałeś nam się cieszyć Boże, z Tobą smutno być nie może. 
Powiedz, jak dziękować mamy – Tobie gramy i śpiewamy. 
To na cześć i chwałę Nieba anioł, jako żywy, śpiewa!

418. Pokłońmy się przed nim
Ref.: Alleluja, Alleluja, Amen Amen, Alleluja!  a / G e a

1. Pokłońmy się przed Nim, On naszym Panem jest  /x2 G e / a 
Pokłońmy się przed Nim, On naszym Panem   G e / a 
Amen, Amen, Alleluja!      G e / a
2. Radujmy się, bracia... Radujmy się, siostry... Radujmy się, wszyscy...
3. Posyła nam Ducha...
4. Chrystus do nas powróci... /x2 On do nas powróci...

Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza...
(Anna Kamieńska)

P
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419. Płoń
1. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat,  E h D A 
Spragniony ciepła słonecznego.   E D A E 
Więc przypłyń, o światło, z głębin niepojętego dnia E h D A 
I oprzyj się na mym brzegu.    E D A E

Ref.: Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko  E h D A... 
Zapamiętaj, serce, to spojrzenie, 
W którym wieczność cała ciebie czeka. 
Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko.

2. Schyl się, serce, schyl się, słońce przybrzeżne, 
zamglone w głębinach ócz.
Nad kwiatem niedosiężnym, nad jedną z róż.

420. Po drabinie z drzew
1. Po drabinie z drzew, drogą, co się w słońcu mieni  A4 A 
Z pól rozgrzanych w dzień      A4 A 
Aż za siódmą górę niesie mnie wiatr (niesie wiatr).  A4 A G D A 
Gubię w tyle czas, toczę myśli swe po ziemi,    A4 A 
Widzę w dali blask      A4 A 
Dziś już dobrze wiem, że tam jest mój dom (tam mój dom). A4 A G D A

Ref.: Idę, Mario, do Ciebie, biegnę do Twoich stóp,  fis G D A 
Idę, Mario, do Ciebie, biegnę do Twoich stóp.

2. Zbieram moje łzy rozrzucone na bezdrożach 
Chcę powstrzymać je, 
chcę pokonać grzechm nim przyjdzie ten dzień (jasny dzień). 
Wtedy pomóż mi unieść głowę ku światłości, 
W ciemnych rysach twych 
Niech zagości uśmiech ciepły jak wiatr (ciepły wiatr).
Idę do Ciebie/x4      E D E D

421. Pokój i Dobro
Ref.: Pokój i Dobro, Pokój wam!   / x 4 e A D h / e A D D7...

1. Niesiemy wam wieść radosną franciszkańską nucąc pieśń 
I powtarzając od wieków hasło: Pokój i Dobro, Pokój wam!
2. Niech dobrem dzielą się jak chlebem, 
Niech pokój obejmuje świat, 
I niechaj w życiu wskazówką wam będzie: 
Pokój i Dobro, Pokój wam!

Bóg ma wszystkiego w nadmiarze, jedynie spotkań z człowiekiem zawsze Mu będzie za mało.
(św. Matylda z Magdeburga)

P
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422. Pokorna zielonowłosa *
1. Święty Franciszku z Asyżu, nie umiem Cię naśladować – D D7 
Nie mam za grosik świętości, nad Biblią mnie głowa.  G D 
Ryby nie wyszły mnie słuchać, nie umiem rozmawiać z ptakiem   e G D 
Pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie.  e G D

Ref.: Piękne są góry i lasy, i róże zawsze ciekawe  D e 
Lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę. G D 
Bo ona deptana, niziutka, bez żadnych owoców, bez kłosa. e G D 
Trawo – siostrzyczko moja, pokorna, zielonowłosa. e G D

2. Święty Franciszku z Asyżu, Tyś słowa te wziął do siebie, 
By być jak lilie na łące, jak ptaszki skrzydlate na niebie, 
Tyś kochał Panią Ubóstwo, nie brałeś ni torby ni trzosa. 
Ty byłeś jak trawa na łące, co ranna srebrzy ją rosa.

3. Święty Franciszku z Asyżu, a jam jest taki bogaty. 
Chciałbym mieć to i owo, a nie chcę na spodniach łaty. 
Nie umiem być pokorny, załatwiać chcę różne sprawy. 
Nie schylam nisko swej głowy – tak mało jest we mnie trawy.

4. Święty Franciszku z Asyżu, więc naucz mnie tej prostoty, 
Co jest jak zielona trawa, jak wokół domów ploty. 
Bym kochał Panią Ubóstwo, jej siostrę Pokorę poważał, 
A za największą radość – być prosty jak trawa – uważał.

423. Podziw
O Panie, przebacz mej myśli  e D C h7 
Że nie dość jeszcze miłuje  C D e (DCeh7) 
Przebacz miłości mej, Panie,  C D e h7 
Że tak strasznie przykuta do myśli  a7 h7 e (DCh7) 
Że chłodnym myślom jak nurt  Ciebie odejmuje 
I nie ogarnia płonącym ogniskiem
Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się w sercu zrywa     eDGD/Ch7eD 
Jak zrywa się potok w swym źródle        CDGD 
Znak, że stamtąd przypłynie żar         Ca7h7/eDCD 
I nie odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu      eDGD/Ch7eD 
Który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg   CDGD/CD/eDGD
I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu   eDGD/Ch7eD 
Który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie CDGD/Ch7eD 
Ale dla mnie teraz jest wszystkim   CDeD 
Strumieniem, co brzegi rozrywa   CDeD 
Nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją wypowie CDGD/CD/eDGD

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (Mt 11,6)
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424. Pokładam w Panu ufność mą
Ref.: Pokładam w Panu ufność mą,  fis 
Zawsze ufam Jego Słowu.    h cis (D E) fis

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,  fis E 
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.  E fis 
Nakłoń ku mnie ucho swe łaskawie,  fis A 
Usłysz modły i błagania.   E cis Efis
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.

425. Pomożesz mi
Wiele jest spraw, wiele słów   A* H* cis* 
Wielu ludzi, tylko jeden Bóg 
Wiele jest smutków, wiele trosk i krzywd 
Sam już nie wiem, którą drogą iść mam A* H* cis* A*

Ty, Panie, pomożesz mi    cis* A* 
Ty wiesz, jak mam żyć 
Bo stworzyłeś serce me 
By kochało Cię    cis* H* A* 
I wiem, że radę dam    A* H* E* 
Gdy obok Ciebie mam   / x2  A* H* E*

426. Ponad górami
1. Już czas, by to, co złamał świat, to, co umarło w nas, znów ożyło CFaG 
Już czas, by życie w groby tchnąć, by w róg zwycięstwa dąć, by znowu żyć!

Ref: Słyszę już wołanie, słyszę z nieba deszczu dźwięk…  F G   
Ponad górami i nad dolinami,     C F  
Słyszę wołanie: Już czas!       a G C

2. Już czas, by świat uwolnić z mar, by w sercach płonął żar poświęcenia. 
Już czas, czas, aby siebie dać i życie swoje kłaść, dla pokolenia! 

3. Już czas, czas dla złamanych serc, by z nich wydobył się zew wolności. 
Już czas, czas aby poczuć znów, jak wieje Boży Duch, niosąc pieśń radości!

Kochać – to być po prostu wszechmogącym bezradnym. (ks. Jan Twardowski)
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427. Potrzebuje cię Chrystus
1. Potrzebuje cię Chrystus, by miłować, e G 
Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać.  e D e

Ref.: Nie pogardzaj człowiekiem, chociaż inną skórę ma, G C G 
Kochaj wszystkich, jak braci, pomóż im.   e h7 e

2. Zasmuconych, co płaczą, masz miłować, 
Biednym ludziom w udręce miłość dać. 
Tych, co idą przy Tobie, masz miłować 
I nieznanym, dalekim miłość dać.
3. Ludzi innych języków masz miłować, 
Tym, co myślą inaczej, miłość dać. 
Swych przyjaciół serdecznych masz miłować 
I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać.

428. Powiedz, jak Cię kochać
Ref.: Powiedz, jak Cię kochać?  e / C H /  x4

1. Powiedz, jak Cię kochać, kiedy brzask nadchodzi, e / D 
Kiedy myśl głęboka jeszcze w półśnie brodzi?  C / H 
Powiedz, jak Cię kochać, gdy na niebie złoto 
Oprawione w błękit, w Twórcy słowotok? 
Powiedz, jak Cię kochać, kiedy dzień się skrada, 
Na dnie tej miłości kształt największy nadać? 
Powiedz, jak Cię kochać, kiedy wieczór blisko, 
Gaśnie w Tobie ogień, gaśnie we mnie wszystko?

2. Powiedz, jak Cię kochać, gdy zimowym świtem, 
Nasze wspólne ścieżki śniegiem są okryte? 
Powiedz, jak Cię kochać, kiedy przyjdą drzewa, 
Pod otwarte okna wiosnę nam wyśpiewać? 
Powiedz, jak Cię kochać w rozczochranych zbożach, 
Gdy leniwe lato błądzi po bezdrożach? 
Powiedz, jak Cię kochać wśród kwitnących wrzosów 
Z widmem przemijania ku pajęczym kłosom?

Zak.: Powiedz, jak Cię kochać nocą, co nietknięta?  e/D 
Powiedz, jak Cię kochać, kiedy Ciebie nie ma?  C H D e

Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi,
kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. (Adam Mickiewicz)
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429. Powietrzem moim jest
1. Powietrzem moim jest (2x)  G C 
Obecność Twoja święta w sercu mym G D e C G D 
Powszednim chlebem mym (2x) G C 
Twe żywe słowo dane mi dziś  G D e C G D

Ref.: Bez Ciebie nie mogę już żyć, nie potrafię już żyć    G D e C G D 
         Dla Ciebie me serce chce bić, Panie Jezu         G D e C G D

2. Miłością moją jest (2x) 
Umarłeś za mnie na krzyżu

430. Powołanie
Ref.: Za dotknięciem Twym,    D fis h 
Dopełnia się Komunia w nas, pojednanie.  G A D

1. Mocą Twą płonie blask dalekich gwiazd, G A D h 
Skulony pąk przemieniasz w polny kwiat. G A D h 
Wszechobecne jest piękno Twe, miłość Twa, fis h G A7/4 
Wzywasz mnie, poprzez łzy widzę Cię.  G A D
2. O, jakże przedziwna jest Twa obecność, 
Słyszę wciąż wezwanie Twe, Twój głos. 
On ponagla mnie, by za Tobą pójść, 
Stanąć twarzą w twarz, o Panie, z powołaniem.

Ref.: Za dotknięciem Twym,    D fis h 
Dopełnia się Komunia w nas, pojednanie.  G A D 
Za dotknięciem Twym,      D fis h 
Dopełnia się Komunia w nas, przemienienie serc,  G A D 
Zjednoczenia cud, wielki cud.   fis h G A D

431. Pozwól mi przyjść do Ciebie
1. Pozwól mi przyjść do Ciebie, takim zwyczajnym, jakim jestem,   Ce/aC 
Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem.   FC/GG7

2. Ty jesteś, Mario, taka czysta, jak łza grzesznika, gdy żałuje, 
Ty jesteś, Mario, taka dobra, to moje ludzkie serce czuje. 
Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, tak, jak przed matką dziecko staje, 
Więc się ośmielam paść przed Tobą i całą nędzę Ci wyznaję.
3. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, uczysz miłości, uczysz wiary, 
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, uczysz wdzięczności i ofiary. 
Zanim odejdę od stóp Twoich, pozwól, że skończę na pytaniu, 
Które dotyczy mego życia: Co znaczy trwać w ofiarowaniu?

Skarżymy się nieraz, że jesteśmy samotni, niekochani, nikt nie przysłał nam życzeń. Ważniejsze jest 
jednak, czy my kogoś kochamy. (ks. Jan Twardowski)
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432. Pójdę do Nieba piechotą *
1.  Jak jest po tamtej stronie snu? Czy duchy widzą Wielki Wóz?       E fis 
Czy duchy widzą Ziemi kształt? Jak znoszą szybkość świetlnych lat?A/HE 
Czy rozróżniają biel i czerń? Dobro od zła od nocy dzień?              E fis 
Czy między sobą żrą jak psy? Czy toczą wojny tak jak my?           A/HE

Ref.: Pójdę do Nieba piechotą,   E fis 
przez morze, przez błoto, nie pytaj mnie po co! A E 
Pójdę ze Stróżem Aniołem,    E fis 
Tak pójdę jak stoję, nie zabiorę z sobą nic.  A / H E

2. Na powitanie wielki bal, duchy tańczące w tysiąc par, 
Anioł – Wodzirej daje znak, Bóg ze wszystkimi za pan brat. 
Wnet Anioł Stróż przedstawił mnie duchom, aniołom, Bogu też, 
Znasz, Boże, Polskę – piękny kraj, oto jej syn, rękę mu daj.

433. Póki mego życia
1. Póki mego życia Panu śpiewać chcę,  D fis G D 
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi. D e A7 D (A) 
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń, D fis G D 
Będę radował się w Panu, Bogu mym.  D e A7 D (D7)

Ref.: Błogosław duszo moja Panu, alleluja, alleluja!  G A7 / D h 
Błogosław duszo moja Panu, alleluja!   e A7 D (D7)

2. Bogu memu ufam, On prowadzi mnie, 
Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie mnie. 
Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe, 
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.

434. Pragnę Tobie dziś wyśpiewać
1. Pragnę Tobie dziś wyśpiewać całą moją duszę. D e A D 
Lecz Ty, o Panie, wiesz, wiesz, że w niej  e fis h e H7 
Już na zawszę jesteś Ty, mój Bóg   e A 
I tak kochasz mnie jak żaden człowiek.  D G A A7

Ref.: Panie, jak odpłacić mam za miłość Twoją, D fis G A 
Panie, czy zapomnisz to, co złe.   D fis G A 
Chcę odnaleźć drogi Twe.     G A 
Panie mój, kocham Cię, kocham Cię.  G A

2. Czym bez Ciebie ja, mały okruch w pustym świecie? 
Ty dajesz siły znak, to Twój krzyż, 
On ochrania moje dni, 
A Ty wciąż kochasz mnie jak żaden człowiek.

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. (J 1,34)
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435. Prawda jedyna
1. Prawda jedyna: słowa Jezusa z Nazaretu,  D A fis cis... 
że Swego Syna posłał z Niebios Bóg na świat. 
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy 
i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref.: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, 
który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie...

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł 
i z miłości do nas przyszedł z Nieba na ten świat. 
Błogosławiony ten, co wierzy, choć nie widział, 
zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.

436. Prostuj swe drogi
Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj.  D h G A 
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj. 
Przyjmij to wszystko, co przyjdzie na ciebie. 
Miej spokój serca i bądź szczęśliwy.

A On, On zajmie się tobą    /x4

437. Przed tronem Twym
Przed tronem Twym stoimy   D C G   
Wpatrzeni w Twej miłości blask      
Do Ciebie Panie podobni      
Stajemy się widząc Twą twarz / x2  D C D

Chwała Twa wypełnia nas   G C     
Obecności Twojej blask   e D     
Gdy wielbimy Ciebie, wiem   G C     
Jesteś tu   G

Chwała, cześć, mądrość, moc  D     
Błogosławieństwo na wieki, na wieki. e C G D

438. Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. D A fis   
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.  h e fis G A  
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.   D A fis  
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.   h e fis G fis h

Pan Bóg- moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. (Ha 3,19)

P



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej148

439. Przemień mój czas
Czas goni,       cis   
jak piasek w klepsydrze, przechodzi, jak przez ciasną bramę     H E A  
Ma szansę       cis  
przekroczyć nadzieję, a zdaję się wciąż zwykłym piaskiem    H E A 
Przemienia       fis   
godziny zmagania gromadząc minuty bezcenne  E H  
Nikogo nie słucha prócz Ciebie    fis E  
Tyś Królem czasu      H  
Bogiem wiecznym, Bogiem wiecznym, Bogiem wiecznym     A cis A

Ref: Przemień mój czas w zaczyn Słowa Bożego A H E  
Przemień mój czas w sól Twojego istnienia    
Przemień mój czas w złoto Twego majestatu,  A H fis  
światło Twego oblicza /x2     gis A H  
A piasek obróci się w miłość /x2    A H E

Oddaję poranne westchnienia, sekundy pomiędzy krokami  
Powierzam godziny zmagania, minuty pomiędzy wierszami  
Przemieniaj momenty zamyśleń, przebłyski życiowej mądrości  
I kieruj me stopy ku braciom       
A ręce niech im błogosławią, błogosławią, błogosławią

Ref: /x2

440. Przeogromna ziemio
1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,  a C 
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj.   d E 
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd  a C 
I ogromne słońce przed Panem swym tańcz!  d E

Ref.: O Najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz, a G 
Niech płynie chwała jak kadzideł dym.   F E

2. Niech morze swym szumem Pana Niebios czci, 
Potoki niech huczą, 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.

Miłość polega na tym, że istoty absolutnie samoistne nie mogą bez siebie żyć. (ks. Józef Tischner)
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441. Przybądź, Duchu Święty
1. Przybądź Duchu Święty,   fis E A h7 Cis 
Spuść z niebiosów wzięty   fis E A h7 Cis 
Światła Twego strumień.  A fis h7 E A 
Przyjdź, Ojcze ubogich,   Cis fis Cis 
Dawco darów mnogich,  D Cis fis E A Cis 
Przyjdź, Światłości sumień.  Cis fis Cis fis
2. O najmilszy z gości, słodka serc Radości, słodkie Orzeźwienie. 
W pracy Tyś Ochłodą, w skwarze Żywą Wodą, w płaczu Utuleniem.
3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. 
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. 
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.
5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary: 
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja!    Cis fis Cis fis

442. Przybądź, Płomieniu
Przybądź Płomieniu, niech węgle naszych serc  e h 
Rozpali ogień miłości Twej.    C H7 
Zjednocz nas w Krzyżu, On bramą Pana jest 
Przez nią wejdziemy, by życie mieć.
Wejdźmy do świątyni jego ciała   a h e
 - przez przebity bok    C G
W niej dziedzictwo nasze: skarb wody i krwi  a h e
 - obmyjmy się w nich    C e
Ta brama jest tak wąska, że aby przejść  a h e
 - trzeba dzieckiem być    C G
I stracić swoje życie     a h
 - by znaleźć je     e H7

Na Krzyżu z Jego cierpienia, z Jego „Pragnę” narodził Kościół się
Zostawił nam swoje Ciało, abyśmy trwali w Nim - uwielbiajmy Je
Chleba okruch i kropla wina to tak niewiele - a starczy na pokarm dusz
Usta moje Krwią skropione - Świątyni drzwi.

443. Przyjdę do was
Przyjdę do was w moim Duchu D A h fis 
I rozraduję wasze serca.  G D e A

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy 
swą łaską. (Lb 6,24-25)
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444. Przygotuję Ci serce
1. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne.   Ca/dG 
Takie jasne, radosne i czyste, przygotuję Ci serce, o Chryste.     Ca/dG
2. Przygotuję Ci serce ofiarne, precz odrzucę co kusi i wabi. 
Przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci serce ofiarą.
3. Przyozdobię Ci serce miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża, 
Abyś wstąpił do niego z radością, przyozdobię Ci serce miłością.
4. Przygotuję Ci serce dziecinne, takie małe, tak biedne i słabe. 
A Ty wlejesz w nie siły swe dziwne, kiedy wstąpisz w me serce niewinne.

445. Przyjaciela mam
Przyjaciela mam, co pociesza mnie,  C G a F... 
Gdy o Jego ramię oprę się. 
W Nim nadzieję mam, uleciał strach 
On najbliżej jest, zawsze troszczy się 
Królów Król, z nami Bóg   /x2 
Jezus   /x4

446. Przyjacielu
1. Przyjacielu,    G C D 
chcę zostać z Tobą, przy Tobie być 
i nie trzeba, byś mówił coś, wystarczy, byś był.

Ref.: Bo nie ma większej miłości niż ta,  G a C D... 
gdy ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć.

2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle. 
Przyjacielu, otwieram przed Tobą serce swe.     
Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle.

447. Przyjdź do nas (O, Tajemniczy Płomieniu)
1. O, Tajemniczy Płomieniu, Źródło Miłości i Prawdy,  G C... 
Pocieszycielu strapionych – Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

2. Ożywcza Roso w znużeniu, Ogniu wśród chłodu zwątpienia, 
I Jasne Światło Nadziei – Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

3. Niech Twoja łaska przeniknie umysł i serce człowiecze, 
Gdy z całą Mocą wołamy: Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

4. Niech będzie chwała na wieki Ojcu, Synowi i Tobie, 
A Ty odpowiedz wezwaniu – Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. (1J 2,10)
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448. Przyjdzie taki dzień *
1. Przyjdzie taki dzień, najwspanialszy w życiu dzień –  A A7 
Jezus wezwie nas do siebie,     fis h 
Na Jego głos zmartwychwstaniemy,     D A 
Cudny dzień do nas się zbliża.      H7 E 
Przyjdzie taki dzień, kiedy łzy już skończą się,    A A7 
Radości pieśń wypełni duszę,      fis h 
Święty, Pan Bóg Zastępów. Alleluja, alleluja.    D A / H7 E

Ref.: Czy wierzysz w Niebo – ten wieczny dom, fis cis D 
Tam na ciebie czeka Bóg.     D E 
On dla nas wszystkich mieszkań ma wiele  fis D 
Daj Mu swe serce – tylko Jezus ci Niebo da. h E

2. Przyjdzie taki dzień, najwspanialszy, wieczny dzień, 
Anioł poprosi nas do walca. 
Przy wtórze trąb, harf, rogu, cytry pójdą w tan wybrańcy Boga. 
Przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko zmieni się. 
Znajdziesz odpowiedź dziś nieznaną. 
Tam nie ma zła, Tam wolność będzie, 
Chcesz z Nim żyć – daj Mu swe serce.

Zak.: Mało kto mówi o miejscu tym,    fis cis D 
Tak jakby świat chciał zapomnieć o nim.    D E 
To nie utopia, wierz mi naprawdę –    fis D 
Smak Nieba możesz poczuć gdy miłość rozpali cię.  h E

Czy wierzysz w Niebo – ten wieczny dom...  fis cis D...

449. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię.  DeAD(A) 
Przyjdź w swojej Mocy i Sile, radością napełnij mnie.  / x2    DD7GgDAD
2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci, przyjdź, jak ślepemu wzrok. 
Przyjdź jako Moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest.    / x2
3. Przyjdź, jako źródło pustyni z Mocą Swą do naszych Dusz. 
O, niech Twa Moc uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już.  / x2

450. Przyjdź z pokłonem
Przyjdź z pokłonem, Ludu Boży,  D e 
Przyjdź ze śpiewem, Ludu Święty, A D 
Sław Jezusa, swego Zbawcę,  (fis) h e 
Wspaniałego Króla Chwały.  A D

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. (św. Jan Paweł II)
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451. Przyjdź jak deszcz
1. Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś    cis A  
suchą ziemię naszych serc        E H  
Przyjdź jak deszcz, na spragniony świat   cis A H  
Dotknij nas tak jak wiatr    cis A  
rozpędź smutek, otrzyj łzy    E H   
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach   cis A H
 Wszystko dziś nowe staje się   fis A H  
 Panie, przyjdź      fis A   
 i napełnij mnie!     H   
 Przyjdź jak deszcz     cis A   
 do spragnionych serc     E H   
 tak pragniemy Ciebie, Panie      
 niech Twa moc dziś objawi się, pokaż swoją chwałę!
2. Przyjdź jak deszcz, Panie nasz, obmyj gorycz, żal i ból   
Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas     
To, co złe, zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już    
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas

452. Przyjdź, przyjdź
Przyjdź, przyjdź, napełnij nas na nowo! E A E H 
Przyjdź, przyjdź, Duchu przyjdź!  E A H E

1. Duchu Święty Odkupicielu, 
Duchu Święty w swej Miłości ulecz nas.  E A H E / E A E H E 

2. Duchu Święty, Mądrości wieczna, 
Duchu Święty z łaską Swoją do nas przyjdź.

453. Przyjdź, teraz jest czas
Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić.  D A G D G 
Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać. 
Przyjdź do Niego, jaki jesteś, 
Przyjdź, przed swoim Bogiem teraz stań.

Każdy język wyzna, żeś Ty Bogiem jest. G D 
Kolano każde zegnie się.   G D 
Wciąż największe skarby zostają dla Tych, G h 
Którzy dziś wybiorą Cię.   G A

Szukaj umartwień, które nie sprawią umartwienia innym. (św. Josemaria Escriva)
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454. Przyjdźcie radośnie
Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie,   E 
Radośnie przyjdźcie, radośnie wielbijmy Go!  a E 
Przyjdźcie, radujmy się, przyjdźcie, radujmy się,  E 
Przyjdźcie, radujmy się, wielbijmy Go!   d E

Bracia, bracia wstańcie, siostry wstańcie,  a 
Wywyższajmy Jego Imię  / x4    a G E a 
Dzisiaj tu, dzisiaj tu, radosnym sercem.

455. Przymnóż nam wiary
Przymnóż nam wiary, Panie,  e a h... 
Przymnóż nam wiary, Przymnóż nam wiary.

456. Przystąpmy, chwalmy Go
Przystąpmy, chwalmy Go, oto Syn Boży, miłości dar!  D7G/Gh7 
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas!   h7C/aD 
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci,  D7G/Gh7 
Bo radość, której nie da nikt Ty, Królu, dajesz nam!  ea7D/DG
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,    Ca 
Bo On Królem jest, pieśnią chwały uwielbiajmy Go!  Ge/a7D7G

457. Psalm 54
Boże, zbaw mnie w Imię swoje,  a D B E / a D B E 
swoją mocą broń mojej sprawy.  C D H E / a D B E 
Boże, słuchaj mojej modlitwy, 
nakłoń ucha na słowa ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni   F G (E) a 
a gwałtownicy czyhają na moje życie 
Nie mają Boga przed swymi oczyma, nie mają Boga.

Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie 
Niechaj zło spadnie na moich przeciwników 
i przez wzgląd na Twą wierność – zniwecz ich 
Wybaw mnie, Boże, Boże, wybaw mnie, zbawienia Twego chcę.  / x2

458. Przytul mnie, Jezu
Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie,  h A G e fis   
ukryj głęboko na dnie Twego serca/x2      
Na dnie Twego serca… Przytul mnie… Ukryj mnie … 

Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. (Rz 15,2)
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459. Psalm 104
Ref.: Błogosław duszo moja Pana   A D E 
O Boże mój, Panie, jesteś wielki   A D E 
Odziany we wspaniałość i majestat   A D E 
Światłem okryty jak płaszczem   D E
Rozpostarłeś niebo jak namiot   A D E 
Wzniosłeś swe komnaty nad wodami  A D E 
Za rydwan swój masz obłoki   A D E 
Przechadzasz się na skrzydłach wiatru  D E (fis cis h E)

1. Każesz rosnąć trawie dla bydła  fis cis 
i roślinom, by człowiekowi służyły,  h E 
Aby z roli dobywał chleba   fis cis 
i wina co rozwesela serce ludzkie.  h E fis (D E)

2. Drzewa Pana mają wody do syta, 
cedry Libanu, które On zasadził 
Ziemia jest pełna jego stworzeń, 
oto morze wielkie, długie i szerokie.

3. Jak liczne są dzieła Twe Panie, 
Ty wszystko tak mądrze uczyniłeś. 
Niech chwała Pana trwa na wieki, 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

460. Puk, puk, puk *
1. Stoję, Panie, u Twych drzwi, czekam aż otworzysz mi  E D A E... 
Ty uczyłeś jak mam żyć, ja mądrzejsza chciałam być 
Ciemno jest, boję się, nie chcę tego, nie, nie, nie 
Teraz wiem, zrobiłam źle, Panie, błagam, ratuj mnie.

Ref.: Puk, puk, puk – oto ja! 
Zagubiona owca Twa! 
Puk, puk, puk – czy to Ty? 
Jezu, proszę, otwórz mi!

2. Całe życie uczysz nas, ta nauka czasem idzie w las. 
Chciałam dobrze, wyszło źle – jak tu nie załamać się? 
Stoję, Panie, u Twych drzwi, czekam aż otworzysz mi. 
Teraz wiem, to był błąd – Panie, błagam, weź mnie stąd!

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga. (Rz 15,7)
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461. Pytania
1. Powiedz, Panie, czemu cisza  d B C a7      
Drży głęboko w duszy mej? 
Czemu promyk dawnej wiary 
Gdzieś pogubił drogi swe...

Jak odszukać mam nadzieję, B9 C d (a7 B9 a7 ) 
Która tkwi na serca dnie?   B9 C d 
Bym przez życie szedł bez trwogi, 
Bym nie lękał się.

2. Wlej w me serce, Boże dobry, 
Miłość, która w Tobie jest. 
Być kochanym i móc kochać – 
To prawdziwy życia sens.

Lecz zadaje wciąż pytania: 
Jak daleka droga ma 
Do miłości, do zbawienia? 
Czy podołam? Jak żyć mam?

462. Pytanie podstawowe *
1. We śnie zobaczysz ogromne morze,   D D4... 
Morze, jak krew twoja, czerwone. 
W nim odbite smutne ludzkie twarze 
Pełne żalu i marzeń niespełnionych.

Ref.: Zapytasz głośno o życia twego sens,  G A h fis 
Głucha cisza odpowie ci.     G A D D7

2. I miłość wystąpi przeciwko złemu, 
i znów przegra wojnę o nasze serca. 
Przeczytasz w gazecie datę pogrzebu, 
kup chociaż kwiaty na jej grób.
3. I wtedy wzrok spuścisz na swoje ręce – popatrz, co nimi wybudowałeś. 
To dłonie grabarza i mordercy, co ponad grobem ofiary swej płacze.

463. Raduje się dusza ma
1. Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego. e 
Będę Ci śpiewał z całej siły,    H7 
Sławić Cię będę za Twe dzieła.   e 
Będę Ci śpiewał z całej siły.    H7

2. Błogosławić będę Twoje Imię. Jest miłosierny Pan Zastępów.     G / D 
Moc Jego ramienia nad swym ludem. Pan, mój Zbawca.        e / H7

Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! (Ef 4,26)

P
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464. Quo vadis
1. Powiedz, Panie, dokąd idziesz w tę upalną letnią noc, C a / d G... 
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?”

Ref.: Idę jeszcze raz dać do krzyża przybić ręce,  C a / d G... 
Idę jeszcze raz życie swe poświęcić. 
Jeszcze jeden raz idę spojrzeć z krzyża tam, 
Gdzie stoi Matka, dla ciebie człowieku.

2. Nie chcę, Panie, abyś zdążał 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 jeśli chcesz, dać do krzyża przybić ręce. 
I pójdę zamiast Ciebie życie swe poświęcić. 
Chociaż jeden raz pójdę, by spojrzeć z krzyża tam, 
Gdzie stoją ludzie, dla Ciebie Chrystusie.

465. Rajski ogród
1. By zostawić świat za sobą,   e h e 
Przyzwyczajeń, głupstw i zgiełku,  e D e 
Trzeba zrobić z dobrą wolą,   G D e 
Mały krok z nadzieją wielką.  e h e 
To wystarczy, by świat zmienić,  D G 
By przekroczyć próg nadziei.   D G H7

Ref.: Mam radość w sercu prawdziwą,  G D e h 
Panie, to z Twego powodu,    C D G D 
Bo zmieniasz mą nadzieję cichą,   G D e h 
Na wzór rajskiego ogrodu.    C D G

2. Jedna droga nas prowadzi przed oblicze Twoje, Panie, 
Lecz nam dajesz Boże znaki, by wędrować było łatwiej. 
Nam Franciszka dałeś ślady, by iść za nim i świat zbawić 

3. Choć wiemy w którą iść stronę, trudno zdążać za Franciszkiem, 
Siostry Biedę i Pokorę trzeba czynić sercu bliskie. 
Lecz idąc razem dniem i nocą dojdziemy z Bożą pomocą.

Żyj tak, jakby ten dzień był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj do ciebie nie należy, 
dziś tylko jest Twoim. (św. Maksymilian Kolbe)

Q

R



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej 157

466. Rozpędzony *
Mój anioł stróż nie nadąża już  C a D e
Gumowe drzewa, z tyłu tylko kurz
Cisnę na gaz, żyje się tylko raz
Mój anioł stróż nie nadąża już  C a D H/Dis

Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się e C A/Cis D H/Dis
Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się
Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się
Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się

Już zapalone światła czerwone 
Minęły dawno światłą zielone
Gumowy las, wyprzedziłem czas
Już zapalone światła czerwone

Jezu, zatrzymaj mnie    e C A/Cis D H/Dis
Nie chce znów dachować
Bo rozpędziłem się 
Nie umiem wyhamować

Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się
Zatrzymaj mnie, bo rozpędziłem się
Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się
Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się

A kiedy się tak rozpędzę  g Dis c F D/Fis
Rozkręcę
Uważać stale muszę
Aby nie rozbić się o ścianę
Uważać na swoją dusze

Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się
Za bardzo, za bardzo rozpędziłem się

Jezu, zatrzymaj mnie 
Nie chce znów dachować
Bo rozpędziłem się 
Nie umiem wyhamować/ x2

467. Ruah
Ruah, Ruah, Ruah.     e / a7 / h7  H7 e... 
Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego.

Służyć Bogu to szukać drogi do ludzkich serc. (bł. Jerzy Popiełuszko)

R



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej158

468. Rozpięty na ramionach
Ref.: Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie, a C G / F a E 
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. a C G / F a E

1. Na ruchliwie ulice, zabieganych ludzi,  a F G a 
Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi.  F G a E 
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża  a F G a 
Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach. F G a E E7

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 nas będziesz sądził, Boskie miłosierdzie, 
Prosimy, Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie.

469. Ruszaj tam
1. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur chaldejskiego, e a H7 
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że Pan powiedział tak: e H7 e H7

Ref.: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemię Obiecaną daje ci Pan. eaH7 
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemia Obiecana jest. e a H7 e

2. Już czekasz tyle lat, by raz chociaż przeżyć wraz z Bogiem chwile, 
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz:

3. I wątpisz w życia sens, masz dość świata, ludzi, samego siebie, 
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że będzie taki czas i usłyszysz:

4. Więc szukaj Boga wciąż, niech On będzie szansą dla ciebie wielką 
I uwierz, i uwierz, i uwierz, że będzie taki czas, gdy usłyszysz:

470. Sandały
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną, fisEDfis 
Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością:   fisEDfis(E)

Ref.: Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać,   ADEfis 
Nie trzeba wam srebra brać, o dach nad głową zabiegać. ADEfis

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata, 
Bogaci tak, nie mając nic, bo Miłość jest tak bogata.

3. Gdy ukończyli żniwo swe, w ostatnią podróż ruszyli 
Patrzyli w Niebo na Ojca dom i tak z ufnością śpiewali.

Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. (św. Augustyn)

R
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471. Serce wielkie nam daj
Ref.: Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat, d A d B C F A 
Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem. d A d A d

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,  d B C F 
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew,  B C F 
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu, d B C d 
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.  B g A A7

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość, 
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc, 
Nowi ludzie przeżyją własne życie, 
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój, w znaku wiary jednocząc cały świat. 
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność, prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

472. Sh’ma Israel
Sh’ma, sh’ma Israel   a C G (Gis) a
Jedyny Pan, Prawdziwy Bóg  a D G C 
wszystko, co mam, oddaję Mu 
On jedynym Panem jest 
Sh’ma Israel, Sh’ma Israel  F G / F G

473. Spocznij na nas
Spocznij na nas Duchu Pana (Duchu Pana),  D fis G 
Duchu mądrości i rozumu (i rozumu),   D fis G 
Duchu poznania i bojaźni Bożej,   D fis G / D 
Duchu miłości i mocy.     e A D

474. Siloe
1. Kiedy byłem tak bardzo ślepy,    d G B g 
Ty powiedziałeś mi   d C d 
Kiedy byłem tak bardzo ślepy,  d G B g 
Ty powiedziałeś mi   d C d

Ref.: Idź i obmyj się w sadzawce Siloe d F G a  /   x2
2. Kiedy byłem tak bardzo daleki / Ty powiedziałeś mi
3. Kiedy dobra od zła nie odróżniałem / Ty powiedziałeś mi

Bóg dał mi chorobę, by przypomnieć mi, że nie jestem numerem jeden. On jest. (Muhammad Ali)
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475. Sto lat, sto lat *
1. Sto lat, Sto lat, Sto lat, Sto lat, niechaj żyje nam / x2 C d G C   
Niech żyje nam, niech żyje nam    C d F C
Sto lat, Sto lat, Sto lat, Sto lat, niechaj żyje nam / x2 C d G C
 2. Dla Jezusa i Maryi niechaj żyje nam...
3. Dla Franciszka i dla Klary  niechaj żyje nam...    
 4. Dla Oazy i Kościoła niechaj żyje nam...
5. Dwieście, trzysta i czterysta niechaj żyje nam...
 6. Pięćset, sześćset i siedemset niechaj żyje nam...
7. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności...

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

477. Słuchaj, Izraelu (I)
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, a E7 a / a G C 
Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. d7 E a F / a E a

478. Słuchaj, Izraelu (II)
Słuchaj, Izraelu: Tylko Jahwe jest  D e fis e... / E fis gis fis... 
Bogiem twym, Panem twym.
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem. 
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą. 
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem. 
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.
Pokój wypełnia serce me i radość śpiewa mu pieśń, alleluja.  / x2

479. Still (Schowaj mnie)
1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe,  C G a F D G
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.  C G a d G

Ref: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie  F G C
Z Tobą wzniosę się, poniesiesz mnie  F G a
Panie, Królem Tyś spienionych wód  F G C
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.     F G C

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

Wiem, że Bóg nie złoży na mnie niczego, z czym nie mogłabym sobie poradzić. Wolałabym tylko, 
żeby nie miał do mnie tak wielkiego zaufania. (św. Matka Teresa z Kalkuty)
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480. Skosztujcie i zobaczcie
Ref.: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan! eahC/Dh

1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności.    hehe/CaDD7 
Niech z ust moich chwała Jego nieustannie płynie.         GeC/aD
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. 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.

481. Stoisz u naszych drzwi
Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo, A E D E
Słowa życia wiecznego masz,
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy,
Będzie trwał w Tobie, a Ty w nim.

Panie, wielka jest miłość Twa, fis E
Tak cierpliwa, wielka i łaskawa, D A
Chcesz ją wnieść do naszych serc. fis E

Panie, wejdź, zamieszkaj w nas,  fis E A
Panie, Ty dar życia masz,  
Panie, przyjdź, umocnij nas,  
Byśmy wytrwali w miłości Twej. 

482. Stoję przed Tobą, Boże
1. Stoję przed Tobą, Boże, jak pomnik z rozbitą twarzą. eC/De 
Człowiek o jednym sercu, człowiek pod nocną strażą.  eC/De

Ref.: Podaj mi rękę na zawsze, na zawsze zatrzymaj mą dłoń.GD/ae 
Chciałbym porzucić dwie twarze, a serce zachować jedno,   GD/CH7 
Jedno dla Ciebie.       ae

2. Stoję u wrót milczenia, stoję na księdze prawa. 
Naprzód nie robię kroku i Ciebie się wciąż obawiam.
3. Stoję, niepewny siebie, jak cząstka rozbita życiem. 
Człowiek zmęczony drogą, człowiek, który przelicza.
4. Wołam w ukryciu bezgłośnie i szukam Ciebie wśród ludzi. 
I chciałem dzisiaj inaczej, i znów nic nie rozumiem.
5. Stoję znów nad przepaścią, niepewny tego, co robię. 
Słucham mnogości głosów, by poznać prawdę o sobie.

Bóg jest dla nas zawsze, tylko my nie zawsze jesteśmy dla Boga. (Anna Kamieńska)
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483. Stoję w tłumie
Stoję w tłumie zbuntowanych ludzi,   a G 
Ich podniesione ręce skazują Go na śmierć.   D F a 
A, a, a, a, a...      a G 
Stoję i patrzę w bezlitosne twarze, 
Jakiś człowiek umywa ręce swe. 
A, a, a, a, a...   /x3 
I krzyczy: Nie znajduję winy w Nim, każę ubiczować Go. E F G a 
Rzuca papier do mych stóp. Oto stoi Żydów Król.  E F G a 
A, a, a, a, a...   /x4      G a... 
 

484. Szachownica
1. Uwielbia Ciebie, Panie, Ziemia szachownicą pól,  a G a... 
Uwielbia Ciebie, Panie, cały świat 
Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór, 
Jesiennym liściem, co na ziemię spadł.

Ref.: Pochwalony bądź, Panie nasz,   a F G a (Ga) 
Uwielbiony bądź, Ojcze nasz.  a F G a (Ga)

2. Szepty sumienia, czas istnienia, każdy nowy dzień,   a G a... 
Tęsknota, by dogonić szczęścia bieg. 
Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń, 
Na wieki sławią, Panie, Imię Twe.

3. Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas 
I nowe życie ciągle rodzi się. 
I choć stworzony, niezmierzony pozostaje świat, 
Całą potęgą sławi imię Twe.      
 

485. Szkarłat
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat  d g d C d 
Nad śnieg wybieleją – zapewniam was.

486. Śpiewa Izrael
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś,  e H7 
Śpiewa Izrael swemu Panu dziś ,  H7 e 
Śpiewa, śpiewa Izrael,  / x3   e H7 e 
Śpiewa swemu Panu dziś.   C H7 e

Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas?
(św. Jan Paweł II)
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487. Swojego Ducha, Panie
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś / x4    D/ h/ G/ A

488. Symbolum
1. Tyś jest moim życiem, innego ja nie mam,  e C D e 
Tyś jest moją drogą, Bożą prawdą mą.   e C D G 
Będę kroczył w Słowie Twym, żyjąc Nim co dzień, C D G e 
Aż do czasu, gdy sił zbraknie i Ty powiesz: Chodź! C D G H7 
Nie będę się lękał, bo Tyś ze mną jest,   C D G e 
Proszę Ciebie – pozostań ze mną.   C D e

2. Wierzę w Ciebie Panie zrodzony z Maryi, 
Boże Wieczny, Święty, Człowieku jak my. 
Umarłeś za wszystkich, żyjesz pośród nas, 
Tworzysz jedno z Ojcem swoim, z wierzącymi Ci. 
Powrócisz tu do nas – wierzę mocno w to, 
By otworzyć nam bramy Niebios.

3. Wierzę w Ciebie, Panie, boś mnie obmył z win, 
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. 
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać. 
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. 
Jesteś przewodnikiem do wieczności bram, tam przygarniesz nas do siebie.

4. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,   e C D e 
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.   e C D G 
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie,   C D G e 
Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.  C D G H7 
Nic mnie nie zatrwoży już, wśród najcięższych burz,  C D G e 
Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.     C D e

5. Tyś jest moja siła, w Tobie moja moc, 
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc. 
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń, 
Moją słabą, ludzką rękę ujmij w swoją dłoń. 
Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka.

6. Tobie, Boże Ojcze, wiarę moją dam, 
W Tobie, Synu Boży, ufność swoją mam. 
Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp 
I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce, w głąb. 
Duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar, daj mi stać się Bożą rolą.

Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem 
miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. (św. Matka Teresa z Kalkuty)

S



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej164

489. Szukać warto
1. Każdy człowiek pragnie e 
Trochę szczęścia mieć  D 
Stale szuka czegoś   C 
By nareszcie żyć  H7 
Marzy sobie skrycie  e 
Miną szare dni   D 
Ciemność smutku zniknie  C 
I nastanie świt   H7

Ty powiedz: 
Szukać warto e 
Wierzyć warto C 
Ufać warto e 
Kochać warto CH7

2. Jeśli będziesz szukał, gdzie jest życia cel 
Wtedy musisz odkryć – wszystko w Bogu jest 
Znajdziesz w sobie radość, ciszę wszystkich chwil 
Tylko ufaj Bogu, uwierz właśnie Ty

Że: Szukać warto...

490. Ślepca krzyk
1. Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmi. a G F E   / x3 
Wołał: Hej!      E7 
Pokaż mi drogę.     a G F E   / x3 
Pokaż drogę do domu.    E7

2. Nikodem nocą do Pana rzekł.  /x3 
Wołał Doń: Pokaż mi prawdę… , pokaż prawdę jedyną.
3. Ulicznik za mną wołał co sił.  /x3 
Wołał: Hej! Pokaż mi życie… , pokaż życie prawdziwe.

4. Jezus z krzyża przy drodze rzekł.  /x3 
Wołał: Hej! Ja jestem Drogą…, Prawdą… Życiem, 
Jestem Życiem prawdziwym.
5. Każdy z nas dzisiaj woła co sił.  /x3 
Woła: Hej! Znalazłem Drogę… Prawdę… Życie, 
Mam już Życie prawdziwe.

Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie Krzyż. (św. Jan Maria Vianney)

S
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491. Ślady
1. Raz się w nocy przyśniła   C e  
Franciszkowi ta Miłość,    F e 
Miłość przez „M” duże pisana.   F C G 
Nie namyślał się długo,   C G 
kto jest Panem, a kto sługą.   e A7 
Dla Niej rzucił wszystko od zaraz.  d C

Ref.: Wciąż przede mną na rosie    C G 
Franciszka ślady bose.      C G 
Tak niedawno obok mego życia przeszedł.   a C d 
Tańczył, chociaż nic nie miał,    F 
i klaskała w takt ziemia,      C e 
I tak pragnął, abym w radość Jego wierzył.   d G C

2. Niespokojny Franciszek 
znalazł w sobie tę ciszę, 
Której serce modlitwą biło. 
A gdy krzyż przy drodze spotkał, 
to uklęknął bez słowa, 
I do krzyża przybił swą miłość.

3. A gdy zakon się tworzył, 
Ewangelię przełożył 
Braciom w dobre dłonie i serca. 
Pokój wokół rozsiewał, 
a świat cały Mu śpiewał, 
Szedł do Nieba z Bożym szaleńcem.

492. Światełko *
1. To jest moje światełko.    C 
Chcę, żeby świeciło. Je, je, je!    C 
To jest moje światełko.    F 
Chcę, żeby świeciło, świeciło na cały świat!  F / C G C

2. Pan Bóg mi je zapalił.  6. Nikt mi knota nie utnie.
3. Świeci jaśniej niż Słońce.  7. Drogę wciąż mi rozjaśnia.
4. Korcem się go nie kryje.  8. Nikt mi go nie zagasi.
5. Mogę dać je, komu chcę.  9. Wiedzie mnie wprost do Nieba.

Bóg czyni wszystko we właściwym czasie. (św. Edyta Stein)

Ś



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej166

493. Śpiewaj: hosanna
1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,  D G 
Radość tchnij, proszę, w serce me.   D A 
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,  D G 
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój.   D E A D

Ref.: Śpiewaj: Hosanna, śpiewaj: Hosanna, D G 
Śpiewaj: Panu, który Królem jest.  A D A 
Śpiewaj: Hosanna, śpiewaj: Hosanna D G 
Śpiewaj: Panu cały dzień.    A 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 także 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.

494. Światłość w ciemności świeci
Światłość w ciemności świeci,   D A 
ciemność jej nie ogarnia,   D A 
Światłość w ciemności świeci   h7 fis7 
i ciemność jej nie ogarnia.   h D A

495. Święte Imię Jezus
Święte Imię Jezus  / x2    E A H7 
Jest na ustach mych i w sercu mym,  cis Fis 
W mocy Ducha uwielbiam Cię   A H7

Nie ma w innym zbawienia (nie ma),  cis gis 
Gdyż nie dano Nam ludziom   cis Fis 
Innego Imienia, w Nim zbawienie jest.  A H7 (E)

496. Świętemu Bogu oddaj cześć
Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń, D A h fis 
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam.  / x2   G D e A
W Nim słaby mocnym staje się,  D A h 
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, fis G h 
Gdyż wszystko dał nam Bóg.    e A

Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielki, także w słabości.
(św. Jan Paweł II)
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497. Światłem i zbawieniem mym
Ref.: Światłem i zbawieniem mym,  A D E A 
Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan, 
Łaską Swą prowadzi mnie. 
W Jego ręku jest mój los.

1. Pan moim światłem i zbawieniem moim, A D E A 
Kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, 
Przed kim miałbym czuć trwogę?

2. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, 
Moje serce nie poczuje strachu. 
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, 
Nawet wtedy ufność swą zachowam.

3. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, 
Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, 
Abym kosztował słodyczy Pana, 
Stale się radował Jego świątynią.

4. W namiocie Swoim mnie ukryje 
W chwili nieszczęścia, 
Schowa w głębi przybytku, 
Na skałę mnie wydźwignie.

498. Święty jest nasz Bóg
1. Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg,  G e h 
Święty jest nasz Bóg wszechmogący.  C a D D7 
Który był, który jest i który przychodzi. C h7 C a7 D7 
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg.  G e a7 D7 G
2. Godzien, godzien, godzien jest Baranek, 
Godzien jest Baranek zabity. 
Który był, który jest i który przychodzi. 
Godzien, godzien, godzien jest Baranek.
3. Jezus, Jezus, Jezus Panem jest, 
Jezus Panem jest Wszechmogącym. 
Który był, który jest i który przychodzi. 
Jezus, Jezus, Jezus Panem jest.

Wierzyć – to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. (ks. Jan Twardowski)
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499. Święty Pan
Święty, święty, święty / święty, święty Pan.  E gis A 
Święty, święty, święty, / święty Bóg i Król.  E gis 
Otwieram serce swe,     E 
Podnoszę ręce me,     gis 
Królu wejdź i rozgość się.    A H

500. Święty – uśmiechnięty *
Ref.: Taki duży, taki mały może świętym być,  D e A 
Taki gruby, taki chudy może świętym być, 
Tak i ja, i tak i ty może świętym być, 
Tak i ja, i tak i ty może świętym być.

1. Święty kocha Boga i życia mu nie szkoda,  h A h 
Kocha bliźniego jak siebie samego.    G Fis 
Święty kocha Boga i życia mu nie szkoda, 
Kocha bliźniego jak siebie samego.
2. Kto się nawróci, ten się nie smuci, każdy Święty chodzi uśmiechnięty. 
Tylko nawrócona jest zadowolona, każda Święta chodzi uśmiechnięta. 
3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 
Bo święta załoga kocha tylko Boga. 
4. Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 
Są między nami w szkole i w pracy.

501. Ta Krew
Ta Krew z grzechu obmywa nas,  D G 
ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.  A Fis 
Ta Krew z grzechu obmywa nas,  h G 
to jest Baranka święta Krew.   A D

502. Tak, jesteś godzien
Tak, jesteś godzien chwały i mocy,   A 
Błogosławieństwa i czci.    D 
Wszystkie narody, całe stworzenie   A 
Złoży pokłon przed tronem Twym.   D
Każdy język wyzna, że jesteś Panem panów,  D E 
Na Twój widok zegnie się każde kolano,  D E 
Niebo, Ziemia odda Ci hołd    D E 
Twe Królestwo od wieków już na wieki trwa.  D E A   
 Królestwo Chrystusa zwycięża świat,   A 
 Brzmi triumfalna pieśń.    G D A 
 Na tronie zasiada odwieczny Pan,   A 
 Wszyscy oddają Mu cześć.    G D E

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, 
tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4,32)

Ś
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503. Tak mnie skrusz
Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, d F 
Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty , Na zawsze Ty.  g d A

504. Tak, tak, tak
O tak, tak, tak, Panie mówię tak Twemu słowu  h e... 
Tak, tak, tak, Panie mówię tak Twojej woli 
Tak, tak, tak, Panie mówię tak Twym natchnieniom 
Tak, tak, tak, Panie mówię tak Twemu prawu

Jesteś mym Pasterzem,     e h 
Uczysz mnie jak tutaj żyć     e h 
Twoje napomnienia    e h 
Chronią mnie, strzegą mnie, dają życie mi D e Fis 
O Alleluja, Alleluja  / x2    h e

505. Tak umiłował Bóg świat
1. Do krzyża zdążał Boży Syn, choć czysty był, bez win. F C d C... 
Do krzyża miłość wiodła Go, tam zwyciężyła zło.
Ref.: Tak umiłował Bóg ten świat, ze Syna swego nam dał, F C d A 
Ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał.         F C d C F C d 

2. Na krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win. 
Na krzyżu oddał życie swe, niech każdy o tym wie.
3. Za krzyżem ścieżka wiedzie tam, do Nieba złotych bram, 
Za krzyżem Pan prowadzi nas, z Nim błogo mija czas

506. Tato
Tato, wołam Ciebie, Tato,   A D E A 
bo jestem dzieckiem Twym,   D E fis 
chcę wciąż przy boku Twoim być,  D fis E 
Tyś moim Tatą.  / x2    D A 
Tato, Tato, jestem dzieckiem Twym,  fis cis D E A 
Tato, Święty Tato, Tyś Tatą mym.  fis cis D E A

507. To mój Pan
To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem.  a d / G C 
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.  a d / E a
To mój Pan ...ukochał, ...powołał, ...nakarmił, ...umocnił, ...pocieszył.

Wierzyć – to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. (ks. Jan Twardowski)
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508. Tchnij moc
Ref.: Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me. e C h7 e

1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć (e) a h7 e 
i każdą myślą swą oddaję Ci cześć,  (e) a h7 e 
i z całej siły swej oddaję Ci cześć,  (e) a h7 e 
o Panie mój, Panie mój!   (e) a h7 e C D e

2. Bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę 
i każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę, 
i z całej siły swej uwielbiać Cię chcę, 
o Panie mój, Panie mój!

509. Tenemos tanto
Mamy tak wiele, wiele, wiele...  (gah) C d G C 
Aby podziękować Panu.  G C G
Tenemos tanto, tanto, tanto... 
par’estar agradecidos.

510. To nasz Bóg
To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu, (A7) D A h fis 
Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go.  G D e A (D) 
Bo Jezus odkupił nas, dał życie swe,   CGD/CGD/DG 
Do końca ukochał nas, wielbijmy Go.    CGD/CGD/DG

511. To szczęśliwy dzień
To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu z pogodę.  D fis G A7 
To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go.  D fis G A7 
To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze.  D fis G A7 
Żyjąc w każdym dniu Słowem, które daje Pan.  G A7 D (A)

512. Tobie chór aniołów
1. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń  | D h 
Chwała barankowi (cześć)     | x2 G A 
Alleluja (alleluja) / x3   D h G 
Chwała i cześć                    e A

2. Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę      
z serca niech popłynie pieśń  /x2      
Allelua (alleluja)  /x3       
Niech płynie pieśń

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)
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Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (Ef 5, 20)

513. Trzoda (Wysłuchajcie mego głosu)
1. Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję,  h D 
A będziecie ludem moim przez cały czas.   e A h 
Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was,  h D 
Wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas.   e A h

Ref.: Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, D A e h 
Do niewoli poślę was, trzodo ma.    D A fis h

2. Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, 
Zawróć do mnie, Izraelu – mówi Pan. 
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty, 
Ugodziły w serce moje, ludu mój.

3. Słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej, 
Brak wam w nich upodobania, brak wam czci. 
Jeśli jednak naprawicie wasze złości, czyny złe, 
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.

514. Twoja Krew
Twoja Krew mnie obmywa,  (dC) F C 
Twoje Ciało mnie zbawia,  d a 
Z niewiary oczyszczasz serce me. d a d a
Jezu, weź mnie na ręce,   (dC) F C 
Jezu, obmyj mnie więcej,  d a 
Uwielbiam dziś Imię Twe.  d a d a

515. Twoja miłość jak ciepły deszcz
Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.  d g C G | h e A E 
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi. d g C G | h e A E 
Przychodzisz jak ciepły wiatr,      B7+ a7 G | G fis E 
Otwieram się i czuję znów, że...     F C g A7 | D A e Fis
Twoja Miłość jak ciepły deszcz,     d g A7     |h e Fis 
Twoja Miłość jak morze gwiazd za dnia.    d B C      |h G A 
Twoja Miłość sprawia, że      d e7/5 e    |D cis 
Nieskończenie dobry, Święty Duch ogarnia mnie. A7 dB a d|Fis h G fis h

516. Ty dasz mi pokój serca
Ty dasz mi pokój serca, Panie mój.  e G D C a7 H7 
Bo Tyś zbawieniem mym.   e C D G 
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja  eG D C a7 H7 
I uciszy się.     e a7 H7 e
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517. Twoja miłość (większa jest niż całe zło)
Ref.: Twoja miłość większa jest niż całe zło  D fis G   / x3 
Kocham Ciebie, Królu mego serca   G A 
Bo Twa miłość była pierwsza niż ja   G A D 
Parapapa...     D fis G

1. Kiedy czuję się samotny i gdy na dnie pogrążam się, 
Ty, Panie, stajesz na mej drodze, swoją miłością podnosisz mnie.

2. Gdy zniechęcenie mnie ogarnia, jak orła do lotu porywasz mnie 
Gdy zaś zapału mam za wiele, Ty delikatnie mówisz – nie!

3. Ty postawiłeś mnie na skale i na tej skale nie chwieję się. 
Chcę, aby wszyscy Ciebie znali, o Twej miłości śpiewać chcę.

518. Twoje miłowanie
1. Moje wędrowanie – Panie mój,  e D G / a G 
Moje upadanie – Panie mój, 
Moje powstawanie – Panie mój, 
Twoje miłowanie.    e D G

Ref.: Jesteś dla nas, spragnionych, jak rosa poranna, C G D e C 
Tobie śpiewamy radosne Hosanna! 
Jesteś dla nas, wędrowców, jak zdrój czystej wody, 
Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody.

2. Nasze wędrowanie – Panie nasz,  e D G / a G 
Nasze upadanie – Panie nasz, 
Nasze powstawanie – Panie nasz, 
Twoje miłowanie.    e D G

Zak.: Jesteś dla nas, żeglarzy, jak gwiazda zaranna, 
Tobie śpiewamy radosne Hosanna! 
Jesteś dla nas, pielgrzymów, jak burzy ustanie, 
Jesteś drogą, co nam przez Ojca jest dana...

519. Ty jesteś Miriam
Ty jesteś Miriam - Królowa Aniołów.  D h G A 
Niepokalana, niezwyciężona w boju.      
Ty depczesz głowę starodawnego węża.      
Pod Twą obronę uciekamy się.

Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego. (Ga 5,14)
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520. Twoje Niebo
Na skraju życia, w przestrzeniach trudnych chwil    C f  C F  
Szukam Ciebie, szukam Ciebie, znów pragnę żyć.    a G / Fea / FG
Na skraju czasu, w dolinach ciemnych dni    
Wołam Ciebie, wołam Ciebie, usłysz mój krzyk 

Ref: Twoje Niebo śpiewa, Twoje Niebo słucha dziś, FGaGFGaG  
Jezu Chryste, przyjdź      F f   

Na skraju Nieba, tam, gdzie aniołów chór     
Szukam siebie, szukam siebie, znów pragnę żyć 

Twoja Ziemia śpiewa, Twoja Ziemia słucha dziś    
Twoja Ziemia śpiewa, Twoja Ziemia słucha dziś,     
Jezu Chryste, przyjdź       

Niech w mojej śmierci uwielbiony będzie Bóg i Pan  a / a-5   
Aniołów rzesze zaprowadzą mnie do Nieba Bram   
Niech Matka Święta zdepcze głowy tym, co byli źli    
W objęciach Boga, Jego ranach, Jego miłość tkwi.

521. Ty, co mieszkasz w sercu na dnie
1. Ty, co mieszkasz w sercu na dnie,  C F (BF) G 
Swą miłością obdarzasz mnie,    C F (BF) G 
Ileż szczęścia w sercu mym,    C F (BF) G 
Kiedy Ty, kiedy Ty, mieszkasz ...  F G

Ref.: W Nim moje myśli otwarte,  C F G 
W Nim moje serce szczęśliwe,   C F G 
W Nim moje oczy prawdziwe,   C F G 
Kiedy Ty, kiedy Ty, mieszkasz...  F G

2.  W Nim moja dusza szuka ukojenia, 
Kiedy przychodzi łaska cierpienia, 
Ileż wtedy Ciebie w duszy mej, 
W cierpieniu, w cierpieniu, bo Ty mieszkasz...

522. Ty jesteś darem
Ty jesteś darem, dla nas darem, D h G A 
Ty jesteś darem Najwyższego.  D h G A (D)

523. Ty masz moc
Ty masz moc uzdrowić moje ciało.  C F G 
Jezu, Ty masz moc przywrócić mnie do życia.  C F G 
Ty masz moc wznieść mnie nad chmurami,  F G e 
Bym ujrzał to, jak bardzo kochasz mnie.  d G

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. (Jk 4,17)
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524. Ty, Franciszku
1. Ty, Franciszku, w swym życiu widziałeś Boga we wszystkim. e a D G e 
Dla Ciebie bratem był księżyc, a siostrą gwiazda.   a H7 e 
Tyś zrozumiał, że kochać to znaczy służyć bliźniemu,    e a D G e 
Więc porzuciłeś ziemskie radości dla Niego.     a H7 e E E7

Ref.: Znalazłeś radość, życia sens,    E7 a D 
Znalazłeś pokój w sercu swym,    G e 
Bo pokochałeś z wszystkich sił swego brata. a H7 e E E7 
Umiałeś oddać chleba kęs,      E7 a D 
Tam, gdzie nienawiść – miłość nieść,   G e 
Bo pokochałeś z wszystkich sił swego brata. a H7 e

2. Szli za Tobą szaleńcy pragnący żyć dla drugich.  e a D G e 
Ty ich uczyłeś, jak dawać, nie mając nic.   a H7 e 
Swą prostotą podbili serca ówczesnych ludzi,   e a D G e 
Niosąc im radość i szczęście nie mając nic.   a H7 e E E7

Ref.:Znaleźli... . Znajdziemy...
3. I my także pragniemy iść Twoim śladem Franciszku, 
Zrozumieć sens swego życia, odnaleźć się.

525. Ty jesteś Bogiem mym
Ref.: Ty jesteś Bogiem mym, Ty jesteś radością mą,  AD/ADA 
Uwielbiam Cię, Panie.      cisDE7

1. Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu,  ADAA7 
Jak pieczęć na Twoim ramieniu,   DE7A 
Bo jak śmierć potężna jest miłość,   CG 
A zazdrość jej nieprzejednana.    DEGEE7

2. Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś, wezwałeś po imieniu, jam Twój. 
Gdzie pójdę, Ty będziesz ze mną, by Ty jesteś Jahwe, mój Bóg.
3. Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Boga – Jahwe. 
Wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga naszego w Niebiosach.

526. Ty jesteś skałą zbawienia mego
Ty jesteś Skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc.  hfishA/hfish 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wznoszę mój głos:

 Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci,   G A fis h 
 bo Twa miłość wierna jest.   G A h 
 W każdej chwili życia wspierasz mnie,  G A fis h 
 Panie, do Ciebie ja lgnę, do Ciebie ja lgnę. e Fis7 h

Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. (Rdz 4, 7)
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527. Ty, Panie Jezu, Ty wiesz
Ty, Panie Jezu, Ty wiesz,   C F G... 
Ja potrzebuję miłości Twej, 
Gdy jestem słaby, wyciągam rękę i pragnę wielbić Cię 
Droga przez las nie jest długa, 
jeśli kocha się osobę, którą idzie się odwiedzić. 
Wszystko można zacząć od początku, 
wszystko można zacząć od początku...

528. Ty wskazałeś drogę do miłości
1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie.   GeaCG 
Ty zmieniłeś świat Swym Zmartwychwstaniem, Ty, Panie. GeaCGG7 
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, G7aDGe 
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.     aDD7G

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty, Panie. 
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty, Panie. 
Panie, u Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas, 
Tylko Ty, Panie tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie. 
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie. 
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, 
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. 
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, 
Tylko Ty, możesz pomóc mi.

529. Ty tylko mnie poprowadź *
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje GC/Dh 
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.   CD/G 
A kiedy gniew świat ci przesłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, GC/Dh 
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.        CD/GG7

Ref.: Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.  CD/he 
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój       CD/G

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.

Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. (Rdz 4, 7)
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530. Tyle dobrego
1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie,  D G D 
Wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest.  A7 
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,   D G D 
Dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę.  A7 D

Ref.: Za każdy dzień, za nocy mrok,  D A7 
Za radość mą, szczęśliwy rok,  D A7 
Nawet za chmurne, deszczowe dni,  D7 G D 
Za wszystko, Panie, dziękuję Ci.  A7 D D7 (D G)

2. Gdy mnie uczono, że jesteś, Boże, w Niebie, 
Gdy poznawałem, co dobre, a co złe, 
W dziecinnych słowach mówiłem: „kocham Ciebie” 
I powtarzałem modlitwy słowa te:

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:

531. Tyś jak skała
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz.       C F C / C G C 
Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 
Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. 
Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

532. Tyś jest Bóg
Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię    C G F G 
Tyś jest Pan, uwielbiamy Cię   C G F G 
Tyś nasz odwieczny Ojciec  F G C B C 
Twe stworzenie wielbi Cię  F G a G D 
Twe stworzenie wielbi Cię  F G a G F 
Amen     G C

533. Tyś w Wieczerniku
1. Tyś w Wieczerniku Chlebem się stał,   GCG 
Tyś nam Krew Twoją dał.    GCAD7 
Ty chciałeś z nami jedno być, jednego Ojca czcić. GCGe/hD7G

Ref.: Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz. GheD7 
Wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz!  GhD7G

2. Pożywać chcemy Ciało Twe, Krew Twoją chcemy pić. 
W miłości spalać serca swe, na wieki z Tobą żyć.

Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!  
      (2Tm 4,5)
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I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując 
Bogu Ojcu przez Niego.      (Kol 3,17)

534. Tyś, Ojcze
1. Tyś, Ojcze, mnie wywiódł z niebytu,  D A7 h fis 
Więc psalm na strunach moich żył  G A D (GDA7) 
Przez wąską szczelinę zachwytu,   D A7 h fis 
Racz przyjąć, spraw, bym wiecznie był.  G A D (GDA7)
2. Tyś, Synu, wykupił krwią swoją zmierzwiony mego życia strzęp. 
Wiem, rany się dobrze zagoją, więc wycisz aż do końca lęk.   
 Ref.: I proszę najpokorniej, jak tylko potrafię, h G A 
 Byś mnie uwolnił ode mnie samego.  h G A 
 Daj mi odwagę zaufania Tobie,   h G A 
 Uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego.  h G A A7

3. Tyś, Duchu, przeniknął me ciało, więc glinę tę przepalić chciej. 
Ekstaza w półmroku to mało, wlej w ciemność blask miłości Twej.

535. U Pana dziś
U Pana dziś zostawiam troski swe,   D e A 
oddaję Mu, On zawsze ciężar mój chce nieść.  D e A 
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów,  (h) Fis h 
moje zwątpienie, strach u Pana składam tu.  e A D

536. Ubi caritas (Tam, gdzie miłość jest)
Ubi caritas at amor, ubi caritas, Deus ibi est. FCdBDGC/FCdgCF

537. Ukaż mi, Panie, swą twarz
Ukaż mi Panie swą twarz  C F C 
Daj mi usłyszeć Twój głos,  C F G 
bo słodki jest Twój głos  a e 
I twarz pełna wdzięku   F f  
Ukaż mi Panie swą twarz!  C F C

538. Uwielbiajcie Pana
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,   d a7... 
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.    d a7...
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.   (dC)FGFA7

U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.   d a7...
Niepojęty w Swej mądrości, Święty, Święty Bóg miłości. (dC)FGFA7

Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.  d a7... 
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony…   d a7...

T
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539. Ukojenie
1. Tylko w Bogu moje jest zbawienie  F G a7    
W Nim jedynie duszy ukojenie   F G C    
Moja chwała i skała    D G / C F   
W Nim pokładam mą nadzieję.  d e G A
2. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie     
Wylewajcie przed Nim serca wasze     
Ludzie lżejsi niż tchnienie      
Tylko w Bogu jest zbawienie

Zak. Sprawiedliwy jest nasz Pan  F G    
Każdy zbierze, to co siał    a C    
Kto uwierzy, nie zawiedzie się.  F G D    
Przychodzimy przed Twój tron  F G    
Chcemy widzieć Twoją moc  a C    
I doświadczyć, Panie, łaski Twej.  F G A

540. Uwielbiam Imię Twoje, Panie
Uwielbiam Imię Twoje, Panie,  G C D 
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.  G C D 
W przedsionku chwały Twej staję, e C 
Z radością śpiewam Ci pieśń:  a D

O Panie Jezu, chcę wyznać, że  G C D... 
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. 
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, 
Dajesz mi siebie, bym na wieki żył.  a D

541. W cieniu Twoich rąk
W cieniu Twoich rąk    G C 
Ukryj, proszę, mnie!    e D G 
Gdy boję się, gdy wokół mrok   D C 
Bądź światłem, bądź nadziei dniem!  e D C G 
Wszystkim, o czym śnię,   G C 
Głosem w sercu mym!    e D G 
Jak ręka, która trzyma mnie   D C 
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni.  e D C G 
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił! G C / e D G (C G C)

Chwyć mnie i nieś!   G D C 
Niech Niebo bliżej będzie!   G D C D 
Tak bardzo chcę   G D C 
W ramionach skryć się Twych! e D G

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu a On sam będzie działał (Ps 37,5)

W
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542. Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus...    A h...

543. W ciemności idziemy
W ciemności idziemy, w ciemności do źródła Twojego życia dB/dgA 
Tylko pragnienie jest światłem, tylko pragnienie jest światłem. dCFa/AgA

544. W ciszy
W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość,  G h C D... 
W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam Go. 
W ciszy serca brzmi radosne „fiat” mojej duszy, 
W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych.  G h C D / C D G

W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę, 
Życie daję swe, Ty w ciszę zmieniasz je 
Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej 
Nie szukam pustych słów, bo ciszą jest mój Bóg, 
Bo ciszą jest mój Bóg, On Panem mym.

545. W każdy dzień
1. Cóż mam rzec, Panie, Ty oddałeś życie swe  D A fis E 
Jak wyjaśnić to, kim Ty jesteś dla mnie 
Wybawiłeś mnie, a ja dzisiaj składam siebie, byś 
Uczynił mnie światłem, które niesie imię Twe

2. W każdy dzień, Panie, chcę w Słowie Twoim trwać 
Modlić się, bym mógł poznawać coraz lepiej Cię 
Ty poprowadź mnie, Panie, wszystkie moje kroki 
Uczyń mnie światłem, które niesie Imię Twe

W każdy dzień – dla Ciebie pragnę żyć  A D fis E 
W każdy dzień – Twą łaskę duszkiem pić 
W każdy dzień – chcę z Tobą chodzić wciąż 
Dla Ciebie żyję w każdy dzień  / x2   A D fis E 
Dla Ciebie żyję w każdy nowy dzień

546. W lekkim powiewie
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. /x2  a7Da7(DE)  
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,  Fd 
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,  Fd 
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.  a7DEa7

Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to 
akurat zbawią tego innego, a nie ciebie. (ks. Józef Tischner)

V
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547. W kruszynie chleba
1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś   C e a 
Schowany wielki, Ty Pan.   F G C a 
Przychodzisz do nas już przez wieki,  F G C E 
By ofiarować Siebie nam.   F G G7

2. W tych kroplach wina Twoja Krew przelana za nas, Panie mój. 
Tak wiele jej na krzyżu było, by odkupić nas od win.
3. Ty, Panie, Miłością jesteś, Ty, Panie, kochasz nas. 
I proszę Ciebie, by tak było wciąż przez wiele lat.   

548. W mocy Ducha
Ref.: W mocy Ducha – nasza moc, w Jego sile – nasza siła, EHcisA 
On rozjaśnia grzechów noc, wierność Bogu na nas zsyła.  EHcisA(E)

1. Ogarnij, Duchu Święty, nasze dusze swym promieniem,    fisAE/HAE 
Ześlij wiarę, Niepojęty, niech Twój żar nas ogrzeje.          fisAE/HAE
2. Obdaruj, Duchu Święty, męstwem w wierze i wolnością 
Wszystkich Bogu w Tobie wiernych, którzy żyją Twą miłością.
3. I pokieruj, Duchu Święty, w stronę światła każdym krokiem, 
Aby wiarą ogarnięty cały świat pojednać z Bogiem.

549. W mocy słowa
W mocy słowa zstępujesz   h G   
Płomieniem ognia serce obejmujesz   h G    
Jak można wątpić, że jesteś /x2  fis h / fis G

550. W niedzielę*
Ref: W niedzielę skrzydła swoje weź, A cis fis 
Na wielką górę z nimi wejdź i leć cis D d A E 
Tam w górze zawsze wieje wiatr, 
Jeśli z nim jesteś za pan brat, to leć.

1. Podrożał znów dokoła świat,  fis cis A D 
choć tani kredyt daje bank    h fis h E 
I obcy tak biurowca hol: 
w krąg szary marmur, zimne szkło.
2. Na dobre życie bessa trwa, znowu w pracy spędzę resztę dnia 
I chyba zapomniałem już, że skrzydła w kącie pokrył kurz.
3. Za ciasny wirtualny świat, a ten realny trochę zbladł. 
Z wycinków gazet zlepić chcesz swą twarz, swój uśmiech, każdy gest.

Ja wszystkich, których kocham, karce i ćwicze. Bądż więc gorliwy i nawróć się! (Ap 3, 19)

W
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551. W obliczu aniołów
1. Dzięki Ci, Panie, z całego serca   fis... 
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę 
Gdy Cię wzywałem, Tyś mi odpowiedział 
Dałeś mej duszy moc i odwagę 
O Panie, chwalić Cię będą 
Królowie całej ziemi 
Usłyszeli Twe słowa, śpiewać będą o Twych drogach 
Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość

Ref.: W obliczu aniołów pragnę wielbić Cię  h fis 
W obliczu aniołów psalmy śpiewać chcę   h fis 
Sławić będę Imię Twe za Twą wierną miłość do mnie  E fis h E fis 
Za Twą wierną miłość do mnie  h E fis 
Sela, sela, sela    fis E h 
Sela, sela, sela 
Sela, sela, sela

2. Pan jest dostojny i widzi uniżonych 
I już z daleka poznaje ludzi pysznych. 
Kiedy chodzę pośród utrapienia 
Wyciąga rękę, od zła mnie wybawia. 
Jahwe dokona we mnie tego, co rozpoczął, 
Bo na wieki Jego miłosierdzie. 
On nie odrzuca dzieła rąk swoich, 
O Panie, o Panie, nie opuszczaj nas!

552. W Tobie
1. W huku wielkich spraw, w odgłosach miast  A D 
Czasem popatrz w niebo 
Czasem stań z drugim człowiekiem twarzą w twarz 
Odnajdź w nim Jego...
Jego spojrzenie jak Ojca utulenie          cis D 
Jego westchnienie jak ważne pouczenie 
Jego pragnienie jak nieba ugwieżdżenie 
Byś był szczęśliwy, szczęśliwy...

Ref.: W Tobie moja moc, moja siła, Panie,  A E 
uwielbiam wielkie Twe dzieła.   fis E 
W Tobie, cichy Jezu, mego serca przemienienie, 
powierzam Ci siebie.

2. Tyle zagadek kryje w sobie świat, kryje w sobie miłość 
Nie bój się nie ufać, bój się nie wierzyć 
Strach nie pomaga odkrywać Ci Jego...
Jego spojrzenie...

Kościół śpiewa, ponieważ samo słowo nie wystarcza do modlitwy. (św. Josemaría Escrivá)

W
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553. W Tobie jest światło
W Tobie jest światło,  h A 
Każdy mrok rozjaśnia.  G D A 
W Tobie jest życie,  h A 
Ono śmierć zwycięża.  G A 
Ufam Tobie, Miłosierny, e7 fis h e7 
Jezu, wybaw nas!  G A D

554. Walc *
1. Tak żyć w nadziei snach  a e F e 
By w chwili zagubić czas  a e F G 
Jest sens w przemijaniu 
Myśl ta ożywi cię 
Jeśli jest nadzieja   d e a e 
Można wrócić tam   F G 
Gdzie jest         
 Ref.: Poznawanie, odkrywanie, podążanie w świat, a e  F G 
 Ukojenie, zapomnienie, zagojenie ran.
2. Lecz uciec nie wolno nam od cieni minionych lat 
Nasz walc kończy się, zatańczmy go jeszcze raz 
Teraz sen połączy nas, serc radości świat 
To jest          
 Ref.: Zasypianie, kołysanie, uciekanie tam, 
 Poznawanie, odkrywanie, podążanie w świat, 
 Ukojenie, zapomnienie, zagojenie ran, 
 Poznawanie, odkrywanie, przemijanie...

555. Wesel się, Panno Maryjo
1. Wesel się Panno Maryjo.  DADA

Ref.: Alleluja   /x3 hAhAhAhA
2. Bo Ten, któregoś zrodziła...  
3. Zmartwychwstał, jak zapowiedział...
4. Módl się za nami do Boga...

556. Wielbić Imię Pana dziś chcę
Wielbić Imię Pana dziś chcę  / x3  E / A H7 / E A 
To mój Bóg.     H7

Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, E A E 
Skałą zbawienia, schronieniem mym.  H7 E

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy. (ks. Jan Twardowski)

W
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557. Wiara czyni cuda *
1. Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart.  a F G C... 
Info zodiakalne to mało śmieszny żart. 
Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, 
Bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast,  a F G GE 
a w nim Ten, co przyszłość zna   E

Ref.: Kto nie boi się wierzyć, że się uda,  a F C G... 
Kto wie, kto wie, że wiara czyni cuda. 
Kto nie boi się wierzyć, że się uda, 
Ja nie, ja wierzę: wiara czyni cuda!

2. Życia na loterii jeszcze nie wygrał nikt, 
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi. 
Zamiast trzymać kciuki wykonam inny gest: 
Podniosę ręce w górę, bo wiem, że w Niebie jest 
Moja pomoc, szczęście me...

 Za horyzontem przyzwyczajeń znajdę drogę, 
 Gdzie możliwości moich kres – tam Jego początek. 
 Trudno jest uwierzyć, trudno nie wierzyć w nic. 
 Wszyscy mają rację, czy nie ma racji nikt?  
 Tylko jedna wiara i tylko jeden Bóg, 
 Wiele drogowskazów, choć nie ma wielu dróg.

558. Wejdźmy do Jego bram
Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,  a G... 
U Jego tronu oddajmy cześć! 
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, 
Radosną Panu 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!

559. Wielbić Pana chcę
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. d G d / B C F A 
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. d G d / B C d

Nigdy nie pozwól, by cokolwiek tak bardzo wypełniło cię smutkiem, że przez to zapomniałbyś 
radości zmartwychwstałego Chrystusa. (św. Matka Teresa z Kalkuty)

W
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560. Wielbij, wielbij Go
1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą, A H7 E cis A H7 E... 
Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień...

Ref.: Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń.  / x2
2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym, 
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił...
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym, 
Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś.

561. Wielkiego Boga znam
Wielkiego Boga znam,     D G D A 
On zawsze przy mnie jest. 
Wielkiego Boga znam,     D G A D 
ze mną jest, przy mnie jest. 
Jego miłość ogromna, ogromna, ogromna,  D G D A 
Przy niej moja taka mała, taka mała, taka mała
Shaba balua Jezu akina o!    /  x2   D / D G D A

562. Wierzę
1. Wierzę, lecz moja wiara w Ciebie  D A D D7 
Cieniem zaledwie Twojej wiary jest,  G A D h 
Cieniem Twej Bożej wiary we mnie jest, G A D h 
O Panie – umocnij mnie.   e A D (A)
2. Ufam, ale nadzieja moja cieniem zaledwie Twej nadziei jest 
Nadziei, że Słowa Twe przemienią mnie, o Panie – umocnij mnie.
3. Kocham, lecz moja miłość, Panie, cieniem zaledwie Twej miłości jest, 
Cieniem miłości Bożej do mnie jest, o Panie – umocnij mnie.
4. Marzę o wielkim szczęściu, Panie, ale marzenia moje cieniem są, 
Cieniem wielkiego Twego szczęścia są, do którego zapraszasz mnie.

563. Wierzę, że droga, którą idę
Wierzę, że droga, którą idę, jest, Panie, jedną z Twoich dróg   E A fis H 
zamykam oczy, żeby widzieć, otwieram serce na Twój cud   E cis A H 
do Ciebie wołam w trudną chwilę, ufam Ci, kiedy ziemia drży   E A fis H 
za to, że zawsze Jesteś przy mnie, chcę podziękować, Panie, Ci. E cis A H

564. Więcej miłości
Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu mym /x2 fis cis fis /x2 
Bo całym swoim sercem uwielbiam Ciebie,            fis h cis fis... 
Bo całą swoją duszą uwielbiam Ciebie, 
Bo całym swoim życiem uwielbiam Ciebie, 
Ty jesteś Panem mym.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

W
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Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. (Ps 121,4 )

565. Wody Jordanu
Ref: Wody Jordanu, weselcie się,  C F C     
nasz Zbawiciel przychodzi,   C d G    
Woda Życia, Zdrój na pustyni!  d C d / d C G

1. Jeśli ktoś jest spragniony,     C F G   
a wierzy we Mnie,      C F G   
Niech przyjdzie do Mnie i pije.    F   
Strumienie Wody Żywej wytrysną z jego wnętrza.  G
2. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam     
nie będzie pragnął na wieki,        
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się  w nim źródłem wody    
wytryskującej ku życiu wiecznemu 
3. Bo rozleję wody po spragnionej glebie      
i zdroje po wyschniętej ziemi.       
Przeleję Ducha Mego na twoje plemię       
i błogosławieństwo Moje na twoich potomków.  

566. Wołanie
Ref.: Jakże wielki jesteś, Panie,  C G 
jakże godzien, by Cię sławić,  F G 
wspaniała Twoja moc 
mądrości Twojej nikt nie zmierzy.

1. Boże, stworzyłeś dla mnie Wszechświat cały, C e F G... 
chociaż ja, człowiek, jestem mały.    
Dałeś mi serce, bym kochał więcej.   F G / F G

Boże, Ty dałeś też mi wielką wiarę, 
bym dom budować mógł na skale, 
Bądź mi pomocą, bądź światłem mocą.

2. Boże, Ty wciąż otaczasz mnie nadzieją,      
gdy troski przyjdą jesteś ze mną. 
Darzysz mnie łaską, Twoją ojcowską.

Miłość Twa, Ojcze, sensem mego życia, 
chcę dziś wyśpiewać Twą wspaniałośc. 
Wiarę, nadzieję, ogromną miłość.

567. Wszystko, Panie, Ciebie chwali
Wszystko, Panie, Ciebie chwali – ptaki, kwiaty, wicher, woda. d B F C... 
Bo Ty wszystkim jesteś, Panie, wszystko Tobie się podobać chce.
Panie, jestem Twoim dzieckiem, pokochałeś mnie nad życie. 
Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mnie obficie sam.

W
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568. Wspaniałą Matką
1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie,  F 
Biegną po pomoc w trosce i trudzie,  B 
Bo Ty, Ty, Ty – pomagasz nam.  C F (C7) 
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,  F 
Pragniesz pomagać swoim ramieniem,  B 
Bo Ty, Ty, Ty – pomagasz nam.  C F (C7)

Ref.: Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie, F 
Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie,  B 
Jesteś nam prawdy drogą do Syna.   C F (C7) 
Za wszystkie troski i Twoje starania,  F 
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania.   B 
Dzięki Ci za to, że jesteś Matką.   C B C F (C7)

2. Maryjo, Matko, my przychodzimy, o wstawiennictwo Ciebie prosimy, 
bo Tyś, Tyś, Tyś – ostoją nam. Ty nam podajesz pomocną rękę, 
Z życia usuwasz grzechu udrękę, bo Tyś, Tyś, Tyś – ratunkiem nam.
3. Czarna Madonno, z Tobą idziemy, na Jasną Górę pielgrzymujemy, 
bo Ty, Ty, Ty – tam czekasz nas. Błogosław młodzież, utwierdź rodziny, 
weź w swą opiekę polskie dzieciny, bo Tyś, Tyś, Tyś – ostoją nam.
4. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki, Tobie dajemy nasze wysiłki, 
bo Tyś, Tyś, Tyś – opieką nam. Ty zaś, o Matko, proś Syna swego, 
wstaw się za nami, Matko, do Niego, by On, On, On – wysłuchał nas.

569. Wspaniały Dawco Miłości
Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole, D G D (A)/D G A  
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,  e A / fis H7 
Choć i tak to od wieków jest Twoje...   e G A A7 A A7  

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

570. Wy jesteście na ziemi światłem mym
1. Wy jesteście na ziemi światłem Mym, D e 
Wy jesteście na ziemi światłem Mym.  A7 D D7

Ref.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas (was) G A7 D h 
I chwalili Ojca, który w Niebie jest.   e A7 D

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym.  /x2
3. Matko, pomóż na ziemi światłem być.  /x2

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata! (Mt 28, 20)

W
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571. Wstanę i pójdę
1. Bądź uwielbiony,  miłosierny nasz Boże h A D G D A 
Wszechmocny nasz Stwórco i Panie. 
Cześć Ci oddaję w najgłębszej pokorze e A G A

Ref.: Wstanę i pójde, i pójdę do Ojca mego  / x2 D h A 
I powiem mu (powiem)  / x3   G/A/G 
Zgrzeszyłem     A

2. Człowiek nie wytrwał w próby godzinie, 
Zwiedziony złym stał się niewierny, 
Utracił łaskę, mając nędzę jedynie...

Zak.: Miłosierny Boże,   D 
Nie dopuściłeś nam zginąć   D7 
I dałeś obietnicę Odkupiciela. G g 
Nie pozwalasz rozpaczać,   D 
Chociaż wielkie nasze złości. G A

572. Wszystkie moje troski i kłopoty
1. Wszystkie moje troski i kłopoty   D fis h 
W Twoje ręce składam, Panie mój.  G e A A7 
Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, D Fis h G 
Byśmy idąc nieśli Imię Twe.   e A D (A)
2. Zawsze chciałem zostać apostołem, było to pragnieniem w życiu mym, 
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby Imię Twe znał cały świat.
3. Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary, 
Pobłogosław wino to i chleb. 
Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy, 
Przyjmij w darze, o dobry Ojcze nasz. 

573. Wszystkie nasze dzienne sprawy
1. Wszystkie nasze dzienne sprawy  D G D A
Przyjm litośnie, Boże prawy.   e G A A7 D
A gdy będziem zasypiali   h A7 D7 H7 e
Niech Cię nawet sen nasz chwali.  A D h e A D
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.

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje. (św. Jan Paweł II)

W
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574. Wszystkie narody
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,  E 
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,  cis 
Bo Pan Najwyższy jest Królem  A H 
nad całą ziemią.    E

Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody, Śpiewajcie, radosnym głosem, 
Śpiewajcie, Królowi (Jezusowi Chrystusowi).

575. Wybrał nas Bóg do zbawienia
Wybrał nas Bóg do zbawienia,   CFG / ADE 
Zaprosił do chwały Jezusa   aDFG / fis HDE 
On tak nas ukochał, że zawisł na krzyżu, aEaD /  fisCisfisH 
Więc życie oddajmy Mu.   FGC / DAE

576. Wszystko smutne (cap VI) *
Smutna miłość      G 
Smutny Jezus z gołymi plecami   h e D
Smutny księżyc, co nie chce wyzdrowieć  G a7 h D
Smutna łąka w sierpniu od bodziszków niebieska 
Smutna krowa
Smutny grzyb jak krasnoludek bez żony
Śpiew w klatce
Siwe wąsy kota
Smutna szałwia inaczej czerwona
Smutny dowcip dla wszystkich
Smutny deszcz, co jak Chińczyk pisze z góry na dół
Smutny pan młody, co się ożenił, bo nie miał innego wyjścia.
 Nie odchodź, nie opuszczaj nas  (G) a7 G D
 smutna strono piękna    a7 h D

577. Wykrzykujcie na cześć Pana
Ref.: Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie e / C D 
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go  e / C D

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem   C H7 
On sam stworzył nas     C H7 
Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością. C H7

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
Wśród hymnów w Jego przedsionki 
Błogosławcie imię Jego, chwalcie Pana dziś.
3. Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego na wieki. 
Albowiem dobry jest Pan, Jego wierność przez pokolenia

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka. (św. Jan Paweł II)

W
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578. Wyciszenie
1. Widziałem nie pierwszy raz swe łzy na policzku.  C D e 
W sercu smutek cicho łka – żałosny śpiew smyczków.  C D e 
Zabrałeś duszę, dobrze o tym wiem   C G 
Daleko stąd powołałeś mnie.     B F 
Czasu dużo jeszcze jest, a serce się wyrywa   C G / B F 
Wciąż gna, wciąż gna...     C D e / C D e

Ref.: Tam, gdzie Ty istniejesz –   e D a7 h7 
Moja dusza ma swój dom.    e D a7 
Tam jest moje wyciszenie –   e D a7 h7 
Tam iść mi trzeba stąd.     e D a7  / x2

2. To tak trudno pielgrzymować na szlaku drogi swej,  C D e 
Wkoło wiele kamieni – błądzę, gdy omijam je.   C D e 
Nagle światło wokół mnie,     C G 
Radość wielka mnie spala...     B F 
To Ty, Jezu, w Hostię przybrany,    C G 
Długie włosy, brązowe sandały.    B F 
Stoisz wpatrzony w moje łzawe oczy    C G 
Ja wiem, ja wiem      B F 
Mam za Tobą kroczyć, mam za Tobą kroczyć...  C D e / C D e

579. Wypłyń na głębię
Nie bój się, wypłyń na głębię,  DA 
Jest przy tobie Chrystus!   hGA

580. Wykrzykujcie Bogu
Ref.: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, e 
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie.  D h e

1. Pan Najwyższy, Straszliwy – jest Królem całej ziemi, D h e 
On poddaje nam narody – jest Królem całej ziemi,   D h e 
Ludy rzuca pod stopy – jest Królem całej ziemi,   D h e 
Bóg Abrahama...      C

2. Wybrał dla nas dziedzictwo – jest Królem całej ziemi, 
Bo nas bardzo miłuje – jest Królem całej ziemi, 
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie – jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama...
3. On zasiada na tronie – jest Królem całej ziemi, 
Możni świata hołd mu złożą – jest Królem całej ziemi, 
Bo do Niego należą – jest Królem całej ziemi. 
Bóg Abrahama...

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy milkniesz, aby go wysłuchać, jest Boże Narodzenie. (św. Matka Teresa z Kalkuty)

W
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581. Wzywam Cię
Wzywam Cię,  przyjdź umocnij mnie,   D... 
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. 
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, 
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem – 
Duchu Święty ... przyjdź.

582. Wystarczy, byś był
Wystarczy, byś był, nic więcej, tylko byś był, nic więcej, GCGCG 
By Twoje skrzydła otuliły mnie.    eheD

583. Wznieśmy ręce do Boga
Wznieśmy ręce do Boga  E A H 
I błogosławmy Mu  
(Błogosławmy Mu)  /x2
A On Sam     A H
A On Sam 
Przyniesie radość nam 
Alelele-le-le-le-luja   E A H

584. Wzywam Cię, Duchu przyjdź
1. Wzywam Cię, Duchu przyjdź,   G A h G A h 
Czekam wciąż, byś dotknął nas.    G A h G A D 
Wołam Cię, Panie przyjdź,       
Jezu Zbawco do dzieci Twych.

Ref.: Jak spragniona ziemia rosy dusza ma,   G A h G A h  
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód G A h G A h G A D

2. Głebio mórz, potęgo gór   F G a F G a 
Boże mój 
Nie mogę bez Twej miłości żyć.  F G a F G C 
Nie chcę bez Ciebie żyć.

585. Z Tobą ciemność
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, h A D G Fis 
A noc jak dzień zajaśnieje.    h A D Fis

586. Zakochaj się w Panu
Zakochaj się w Panu i pozwól, by prowadził cię A9 E D A9 
I choć czasem trudna droga, ty nie zniechęcaj się, 
Bo Pan blisko jest, wystarczy wyciągnąć do niego rękę, 
Pan blisko jest i na pewno przyjmie Cię...

W

Z
 Radujcie sie zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam wam radujcie sie! (Flp 4,4) 
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587. Z całej duszy
1. Gdy zbieramy się, by uwielbiać Cię   a G 
Wiem, że jesteś na pewno.     C D 
Mówisz, jak mam żyć, dajesz jeść i pić.   A G 
Prosisz dla nas o jedność     C G C 
A obiecany Święty Duch pociesza każdego z nas F C d C F C G 
I w moim sercu czyni cud, sprawia, że   F C E a D E7

Ref.: Podnoszę ręce. Wstaję z martwych,  A7 D7 A7 D7 
Krzyczę z mocą: Jezus Panem jest! /2x  G7 F7 H7 E7

2. Pokonałeś śmierć, chcę Ci oddać cześć, chwałę i dziękczynienie. 
Dałeś życie mi, jak odpłacę Ci, Za Twój ból i cierpienie? 
Weź moje ciało, niech służy Ci, weź serce, zamieszkaj w nim, 
Bo z całej duszy, ze wszystkich sił kocham Cię!

588. Z Koheleta
1. Cóż człowiekowi z całego trudu,   e D h A 
Jaki zadaje sobie pod słońcem,   e D h A 
Pokolenie przychodzi i odchodzi,   e D h A 
A Ziemia trwa po wszystkie czasy.  e D h A e 
Mówienie jest wysiłkiem,   G a h 
Nie zdoła człowiek wszystkiego wyrazić. C e 
Mówienie jest wysiłkiem dla człowieka. G a h C / G a h

2. Słońce wschodzi i zachodzi, 
I na swe miejsce spieszy z powrotem. 
Ku południowi i ku północy kulistą drogą wieje wiatr. 
Nie nasyci się oko patrzeniem, 
Nie zdoła człowiek dostrzec wszystkiego. 
Nie nasyci się oko patrzeniem – oko człowieka.

3. Wszystkie rzeki prowadzą do morza, a morze wcale nie wzbiera. 
Do miejsca, gdzie płyną rzeki, podążają one nieustannie. 
Nie napełni się ucho słuchaniem, 
Nie zdoła człowiek wszystkiego zrozumieć. 
Nie napełni się ucho słuchaniem – ucho człowieka.

Zak.: To, co było – jest tym, co będzie,  a G 
A co się stało jest tym, co znowu się stanie.  E F G a 
To, co było – jest tym, co będzie,   a G 
Więc nic nowego nie ma pod słońcem.  E F G a (A)

Z
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch,udzielając każdemu tak, jak chce. (1Kor 12,11)



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej192

589. Zanim
1. Zanim przyjdzie noc – Panie, chcę uwielbić Cię! (a7) d7 a7 
Zanim spadnie mrok – Przyjmij dzięki za ten dzień. d7 a7 
Zanim będę śnić, dłonią kreślę krzyż –   d7 a7 
Pobłogosław nas mocą swą.     g7 a7

2. Noc spokojną, śmierć szczęśliwą (a7) d7 a7 d7 a7 
Niech nam da Wszechmogący Bóg  d7 a7 
Ojciec, Syn i Święty Duch.   g7 a7

590. Zabierz mnie, pójdziemy razem
1. Franciszku, jakżeś Ty odgadł,   D fis 
Że Bóg w nieskończoność rozciągnięty D D7 H7 
Mieszka cichutko pod korzeniem dębu. e G 
Dziś już spod prawa wyjęty.    A 
Albo kto Ci powiedział,   G D 
Kiedyś Ty po górach chodził,    e h 
Że Ty i kwiaty, że was Bóg urodził.  G D A

Ref.: Zabierz mnie, pójdziemy razem,  D A 
Ja się chwycę Twego sznura.   h fis 
Zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie.  G A A7 
Zabierz mnie, pójdziemy razem,   D A 
Pochodzimy sobie po górach,   h fis 
Hej – lepiej czuć kamienie.     G A A7

2. Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet, 
Więc może potrafisz powiedzieć ludziom, 
Że z ich sumieniem coś na bakier. 
Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku, tylko zastanawiam się dlaczego, 
Bóg od ośmiu długich wieków nie dał Ci butów i worka lepszego.

591. Zanim powiem słowo
Nie ma za trudnych spraw, nie ma zbyt błahych też D G   
Dla Ciebie, Panie, Ty przecież wszystko wiesz  B C D   
Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz    
Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest

Ja wiem, że wszystko jest możliwe,   G   
Że nie ma rzeczy bez znaczenia   h  
Dlatego modlę się do Ciebie, Dobry Panie  B C D   
I wiem, że zanim powiem słowo       
Ty, Boże, znasz już całe zdanie      
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie!

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (Łk 1, 37)

Z
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592. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową
Ref.: Zaśpiewajcie Panu pieśń nową,  fis h E fis... 
Bo sam wielkich cudów dokonał. 
Przyniosła Mu pełne zwycięstwo Jego Prawica i święte ramię.

1. Oznajmił Pan swoje zwycięstwo,    fis cis 
Wyjawił swą sprawiedliwość w oczach narodów.  D E 
Wspomniał na swą łaskawość i wierność,   fis cis 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zbawienie.  D E

2. Wykrzykuj Panu, cała ziemio, weselcie się, radujcie, śpiewajcie. 
Chwalcie Pana przy wtórze liry, przy wtórze liry i głosem pieśni.

3. Niech zabrzmi morze i co je napełnia. 
Niech okrąg świata i Jego mieszkańcy. 
Rzeki niechaj klaszczą w dłonie i góry niech z radości śpiewają.

593. Zaufałem Bogu i już
Zaufałem Bogu i już, i niczego nie muszę się lękać,  a G... 
Zaufałem Bogu i już, i niczego nie muszę się trwożyć. 
Wierzę mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło, F G /a G 
Wierzę mu, bo On ma właśnie taką moc.   F g a

594. Zaufałem, zaufałem Panu
Ref.: Zaufałem, zaufałem Panu, a On nade mną się pochylił aeae 
I wysłuchał mego głosu, z dna zagłady mnie wydobył.          FEFE

1. On postawił moje stopy na skale, w moje usta włożył nową pieśń, aeae 
Wielu zobaczy i uwierzy, i położą swoją ufność w Panu.           FEFE
2. Błogosławiony, kto zawierzył Panu, swą nadzieję złożył w swoim Bogu, 
A nie idzie za pysznymi i nie kroczy drogą kłamstwa.
3. Wiele cudów dla nas uczyniłeś, 
w Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna, 
Gdybym chciał je wypowiedzieć – jest ich więcej, niżby można zliczyć.
4. Krwawych ofiar ani obiat nie żądałeś, 
w zamian za to otworzyłeś moje uszy, 
Całopalenia za grzech nie wymagałeś, Dlategom powiedział: „Oto idę, by 
pełnić Twoją wolę”.  / x2   (bez ref.)

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. (Ps 51,12)

Z
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595. Zaufaj Panu
1. Jak się nie bać, powiedz jak,   E H 
Kiedy w strachu żyje świat?  cis A 
Zaufaj Panu już dziś.   E H E H
Jak uwierzyć, powiedz mi, 
Kiedy już nie wierzę w nic? 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!   E A E A 
Zaufaj Panu już dziś!   E H E H

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!

596. Zbawiony*
1. Ten, którego kochają – zostanie zbawiony, D h A D 
Choć kocha się dlatego, że się nie rozumie. G A C G D 
Niekiedy tylko ogarnia zdumienie,  D h A D 
Jakby się księżyc świntuch rozebrał do naga. G e A D

Ref.: Czas już poza czasem, słowo ponad słowem,  G A fis h 
Gwiazda, co przez okno chce cię stuknąć w głowę,  G A fis h 
Łotr na trzech gwoździach za nas – powieszony,  G A Fis h 
Ten, którego kochają – zostanie zbawiony.   E G A D

2. Ten, którego kochają – zostanie zbawiony,   D h A D 
Ile razy błądziłeś, ale ktoś cię kochał.    G A C G D 
Czekał w oknie, bo oddech pozostał na szybie, D h A D 
Ile razy grzeszyłeś - łza cię uzdrowiła.    G e A D

Podnieście głowy! Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest Miłością.
(św. Jan Paweł II)

Z
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597. Zbawiciel
1. Jesteśmy Twymi dziećmi,  C G     
potrzebujemy Ciebie   e      
Miłości, która trwa   D

Dobroci nieskończonej,  C G      
łaski i nadziei    e      
Na wybawienie   D (C D C D)

Ref: Zbawiciel, On porusza góry  G D    
On może wybawić mnie     C G    
Może wybawić mnie     e D 

Na zawsze Sprawca odkupienia      
Zmartwychwstał, pokonał śmierć      
Jezus pokonał śmierć

2. Weź mnie, jakim jestem        
z mym grzechem i mym lękiem     
Wypełnij życie me 

Ja Tobie się oddaję,         
Całą moją wiarę       
poddaje Tobie         

Chcę być światłem, aby poznał świat - Ciebie  C G D   
Wielki Królu, Zbawicielu nasz - Jezu /x3   C G D

598. Zbawienie przyszło przez krzyż
1. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, h/eh 
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.  eAD/E7Fis

Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować,  Fis7 h 
To weź swój krzyż na każdy dzień  h e Fis7 
I chodź ze Mną zbawiać świat  h e 
Dwudziesty pierwszy wiek.    Fis7 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.

Bóg jest Miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.. (1J 4,16))

Z
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599. Zbliżam się w pokorze
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, D A D D7 
Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. G A D D7 
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,  G A D fis h 
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci swe. e 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 poznać Ciebie chciał.

6. Ty, co jak pelikan, Krwią Swą karmisz lud, 
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 
Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich nas 
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,   D A D D7 
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:  G A D D7 
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,  G A D fis h 
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.  e A D (D7)

600. Zbuduj, Ojcze nasz
Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem  / x2 h A D (h) 
Zwołaj, Panie, narody swe   e A D h 
Niechaj w jedno połączął się. 
Zbuduj Nowe Jeruzalem, 
Nowe Jeruzalem.    e A D

Nie żyj nikomu na złość. Nie podejmuj działań tylko po to, by komus udowodnić, że cię skrzywdził, 
że pomylił się co do ciebie. Bądź wolny! Zachowaj swoją godność człowieka! (ks. Mieczysław Maliński)

Z
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Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. (1 Tes 4,3)

601. Ześlij deszcz
1. Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz,   d C g d 
Niech Twój Święty Duch, oczyszcza nas,  B C F A 
Przygotuj nas, dziś wesela Twego czas,   d C g d  
Przyodziej sługi w Imię Twe    B C d
2. Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń,    
Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc.    
Tyś Boży Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas,    
Twoje Słowo jest światłem naszej drogi.

3. Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc     
Niech Izrael odda Jemu chwałę,      
Mesjasz Król, On ukoi wszelki ból,      
Bóg Jakuba - Święty nasz Bóg.

602. Ziemia
1. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką.  G C D... 
Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa. 
Wszystkie góry na drodze muszą, musza ustąpić, 
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.   G C D

Ref.: Będę tańczył przed Twoim tronem   G D 
I oddam Tobie chwałę, i nic już nie zamknie mi ust! e C / G D 
Żaden mur i żadna ściana,      G D 
Największa nawet tama już nie, nie zatrzyma mnie już! e C / G D

2. Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia. 
Żaden Goliat nie może z Nim równać się!

603. Zmartwychwstanie
1. Chciałam zabrać Jego Ciało, grób był pusty, tam widziałam, Ah7/DAE 
Tylko tam pęknięty kamień wiernie ponad grobem stał. fish7/DAE 
Były jeszcze dwa anioły, które strzegły Jego grobu,  Ah7/DAE 
Nagle podszedł i przemówił do mnie Rabbi, Jezus sam. fish7/DAE

Ref.: Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, DAeh7/DAeh7 
Alleluja, Alleluja. Jezus jest wśród nas.  DAeh7/DAe

2. Wczoraj w naszym domu Jezus, siedział z nami w czas wieczerzy, 
Raz ostatni błogosławił w trudną drogę posłał nas. 
Nie wierzyłem, Panie, wybacz, żem ran Twoich chciał dotykać, 
Już na zawsze będę wierny, ufam Tobie po wieczny czas.

Z
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604. Zjednoczeni w Duchu
1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim  / x2  e a e 
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,  a e 
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,  C e a 
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.    e a e

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.  / x2 
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.  / x2 
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, 
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą, 
Żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat.  / x2 
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest 
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas 
I Duchowi też, który łączy nas.

605. Zmęczony Jezu
1. Jezu zmęczony wędrówką   e h h7 
Wśród upalnego południa,   C D 
Siadłeś przy studni Jakuba,   e h h7 
By nas orzeźwić swym słowem.  C D 
Amen, amen.     e D...
2. Tam obiecałeś nam wodę, 
Krzepiącą w drodze ku Bogu, 
Która swe źródło ma w Tobie 
I moc przywraca znużonym. 
Amen, amen. / x 2
3. Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie, 
Pragniemy dzień ten uświęcić, 
Aby nasz skromny wysiłek, 
Wysławiał Boga z radością. 
Amen, amen.  / x 3
4. Ojcu i Tobie, o Chryste, 
Z Najświętszym Duchem Miłości 
Chwała niech będzie na wieki, 
A pokój ludziom na ziemi. 
Amen, amen.  / x 4

Miłość Boża kwiatem - a Miłosierdzie owocem. (Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej)

Z
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Co Bóg złączył,człowiek nich nie rozdziela. (Mt 19,6)

606. Zmartwychwstał Pan
Ref.: Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś,  d B 
blaskiem jaśnieje noc    F C 
Nie umrę, nie, lecz będę żył,   d B 
Bóg okazał swą moc    F C 
Krzyż to jest brama Pana,     g F 
jeśli chcesz przez nią wejść.    d C 
Zbliżmy się do ołtarza,     g F 
Bogu oddajmy cześć!    d C

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska d C F g A 
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku d C F g A 
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić d C F g A 
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! d C F g A

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom 
Pan – moja moc i pieśń – podtrzymał, gdy mnie popchnięto. 
Już nie będę się bać, 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!

Zak.: Alleluja, alleluja, alleluja/x2  d B F C 
Krzyż to jest brama Pana,     g F 
jeśli chcesz przez nią wejść    d C 
Zbliżmy się do ołtarza,     g F 
Bogu oddajmy cześć!    D C

607. Zobaczcie, jak wielką miłość
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam.  DGDAA7(D) /x2 
Byśmy dziećmi Boga mogli być.   DGDAA7(D) /x2

608. Zrzuć ciężary
Zrzuć ciężary (na kogo?) na Jezusa (bo co?) bo On kocha cię. CFGC(G) 
Wyżej, wyżej, Jezus wyżej. Niżej, niżej, szatan niżej.

Z
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609. Znak pokoju
1. Ten szczególny dzień się budzi,  E A
niosąc ciepło w każdą sień.       E H7 
To dobroci dzień dla ludzi,   A E A
tylko jeden w całym roku taki dzień. E H7 E 
Blaskiem błyśnie nam Promienna gasząc w sercach naszych złość. 
I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc.

Ref.: Choć tyle żalu w nas    E H7 A cis 
I gniew uśpiony trwa –   E H7 A cis 
Przekażcie sobie znak pokoju,  E Gis cis A 
Przekażcie sobie znak.    E H7 A E (H7)

2. Potem przyjdą dni powszednie,       
braknie nagle ciepłych słów. 
Najjaśniejsza gwiazda zblednie       
i niepokój, jak co roku, wróci znów.

Ref.: Choć tyle żalu w nas...
Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,  H7 E    
brzemieniem spraw i trosk,    H7 E 
Powróci twarzy mars na powitanie dnia,  Gis cis Gis cis 
znów milczenie serc regułą będzie nam. A H7

3. W tej Mszy Świętej Bóg przychodzi, by miłością rozgrzać świat. 
To szczególny dzień dla ludzi, by pojednać się ze sobą, jak z bratem brat.

610. Znalazłeś mnie, Panie
1. Znalazłeś mnie, Panie, na krawędzi końca  e C G D... 
Wstrzymałeś me kroki, bym nie runął w przepaść 
I nie dałeś zmarnować tej ostatniej szansy, 
Bym wreszcie mógł zaśpiewać: wierzę, wierzę, wierzę.

Ref.: Jednym dotknięciem łaski życie moje zmieniłeś,  G D C e... 
Jak pasterz po owce, Ty po mnie przyszedłeś. 
W ramiona mnie wziąłeś, jak skarb najcenniejszy, 
Więc z tobą zostanę, bo nie chcę już błądzić.

2. Uciekałem od Ciebie pustką przeniknięty, 
Nie wiedziałem, co robię, byłem opętany. 
Moja pięść zaciśniętą Ty sam rozluźniłeś, 
Mój uśmiech Ci powiedział: wierzę, wierzę, wierzę.
3. Teraz już się nie boję, bo wiem, komu ufam, 
Ty sam jesteś skałą, na której ja stoję. 
A gdy zginąć przyjdzie, wtedy cicho powiem, 
W ostatnim westchnieniu: wierzę, wierzę, wierzę.

Radość jest celem duszy: oświetla tego, kto ją ma, i ogrzewa wszytskich, na których 
padają jej promienie. (św. Jan od Krzyża)

Z
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Uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany.  (Ps 147,3)

611. Zwróć swą twarz w stronę Pana
Może masz zły dzień   /2x   E
a może gubisz się   /2x    cis
Wszystko wkoło drażni cię,    A
już nie wiesz, jak żyć, jak żyć.   H E
Świat ułudą swą /2x nie dał szczęścia ci/x2 
Chciałbyś uciec tam, gdzie nikt, gdzie nikt już nie znajdzie cię.

Ref: Zwróć swą twarz w stronę Pana i spróbuj jeszcze raz. E cis
On pójdzie tuż przed tobą, bo twoje drogi zna.  A H
Zaufaj, podaj rękę, a nie zawiedziesz się.   E cis 
Smutek rozproszy Twój, pomoże, gdy tego chcesz   A
Na zawsze pokochał cię nasz Pan i Bóg.    H E

612. Zwróćmy ku Panu spojrzenia
Ref.: Zwróćmy ku Panu spojrzenia rozpromienione miłością,  DfisGD 
Śpiewajmy Mu pieśń radosnych serc, Jedynym Panem Bóg.      GfishGA 
On naszym Zbawcą jest.           GAD

1. Szukałem wszędzie Pana, a On sam odnalazł mnie.  D7fisGAD 
I wyzwolił z wszelkiej trwogi, odtąd zawsze wielbić Go chcę. D7fisGAD

2. Bóg kieruje swe wejrzenie na umiłowany lud, 
W smutku zsyła pocieszenie i sam strzeże naszych dróg.

3. Nie zabraknie niczego tym, co Pana pragną szczerze, 
Bóg napełnia wszelkim dobrem serca dane Mu w ofierze.

Z
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Kolędy
Pastorałki
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613. A wczora z wieczora
1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora,  D A D D7 / fis H 
Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.  e A / D h e A D 
Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina: 
- Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.
2. Boga prawdziwego…, Nieogarnionego… 
Za wyrokiem Boskim…, w Betlejem żydowskim…
3. Pastuszkowie mali…, w polu wtenczas spali… 
Gdy Anioł z północy…, światłość z nieba toczy…

4. Chwałę oznajmując…, szopę pokazując… 
Chwałę Boga tego…, dziś tam zrodzonego…

5. „Tam Panna Dzieciątko…, miłe Niemowlątko… 
Uwija w pieluszki…, pośpieszcie pastuszki! …”

6. Natychmiast pastuszy…, spieszą z całej duszy… 
Weseli bez miary…, niosą z sobą dary…

7. Mądrości druhowie…,  Z daleka królowie… 
Pragną widzieć swego…,  Stwórcę Przedwiecznego…

8. Dziś Mu pokłon dają…, w ciele oglądają… 
Każdy się dziwuje…, że Bóg nas miłuje…

9. I my też pośpieszmy…, Jezusa ucieszmy… 
Ze serca darami…, – modlitwą, cnotami…

614. Ach, ubogi żłobie
1. Ach, ubogi w żłobie, cóż ja widzę w Tobie?  d F / d C 
Droższy widok, niż ma niebo, w maleńkiej Osobie. g F / C F

2. Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi! 
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi.     
 3. Czy żeś nie mógł sobie w największej ozdobie 
 Obrać pałacu drogiego, nie w tym, leżeć żłobie?   
4. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywasz, 
A na zmycie tej sprośności gorzkie łzy wylewasz.    
 5. Któż tu nie struchleje, wszystek nie zdrętwieje? 
 Któż Cię widząc płaczącego łzą się nie zaleje?    
6. Na twarz upadamy, czołem uderzamy, 
Witając Cię w tej stajence między bydlętami.

Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy. (św. Teresa z Avila)

ko
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615. Anioł pasterzom mówił
1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził.  DA7h7D/fisGE7A 
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,     DGDeDA7 
Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia.    DGDA/Dh7eAD

2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, 
Bieżeli do Betlejem skwapliwie, 
Znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się Wysoki, 
Pałacu kosztownego żadnego 
Nie miał zbudowanego. Pan wszego stworzenia!

4. O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione! 
Poczęła Panna Syna w czystości, 
Porodziła w całości panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło, co pod figurą było:   DA7h7D/fisGE7A 
Aarona różdżka ona zielona    DGDeDA7 
Stała się nam kwitnąca i owoc rodząca.   DGDA/Dh7eAD

6. Słuchajcież Boga Ojca, jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, 
W raju wam obiecany, Tego wy słuchajcie.

616. Aniołowie biali
1. Aniołowie, aniołowie biali,   D G 
na coście tak u żłóbka czekali,   D A 
po coście tak skrzydełkami trzepocąc,  D G 
płatki śniegu rozsypali ciemną nocą.  D G h

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,  A h 
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,  D A 
i pod tymi obłokami ciemnymi,   D G 
nasze serce w ciemność się zmieniło.  D G h

2. Aniołowie, aniołowie biali, 
o, przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 
by do Pana trafił ten zgubiony, 
i ten, co się oczu podnieść boi.

I ten, który bez nadziei czeka, 
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 
by, jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 
aniołowie, aniołowie biali.

Oto Panna pocznie i porodzi Syna (Iz 7,14)

kolędy
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617. Biała kolęda
1. Gałązki szronu w oknach już srebrzą się,  Ghe/CaGD 
A głosy dzwonów niosą znów radosną wieść.  Ghe/GCDG 
Już wiatr, przybłęda, w zaspie gdzieś cicho śpi,  Ghe/CaGD 
A gość – kolęda podchodzi tuż pod nasze drzwi.  Ghe/GCDG

Ref.: Dzwony grają dziś tę jedną pieśń, CGaG/CGD 
Dzień lepszy musi przyjść.    CGaG 
Życzenia prosto do serc biegną.  CGD/CG

2. Daj obie ręce, w dłoniach mych swoje grzej, 
Żyć będzie szczęście, jedynie chciej, naprawdę chciej. 
Kolęda biała weszła w dom, bądź jej rad, 
Chcę by została dla dwojga nas na resztę lat.

Zak.: Dzwony grają dziś o cudzie pieśń, CGa/GCGD 
Dzień lepszy musi przyjść.    CGaG 
Życzenia prosto do serc biegną.  CGD/CG

618. Bóg się rodzi
1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! CF/CG 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony! CF/CG 
Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami! dC/dC 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.  dC/dGC

2. Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje. 
Wszedł między lud ukochany dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami. 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

3. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano. 
Cóż jest? Czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. 
Ubodzy, was to spotkało witać Go przed bogaczami. 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

4. Potem i króle widziani cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: mirrę, kadzidło i złoto. 
Bóstwo to razem zmieszało z wieśniaczymi ofiarami. 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

5. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. 
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. 
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was. (św. Piotr)

ko
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619. Bracia, patrzcie jeno
1. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje  G (C)... 
znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. 
Rzućmy budy, warty, stada,    D (C)... 
niechaj nimi Pan Bóg włada. 
A my do Betlejem, a my do Betlejem   G (C)... D 
Do Betlejem.      C D G

2. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy 
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. 
Patrzcie, jak biedne okryte, 
w żłobku Panię znakomite. 
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, 
Przy Betlejem. 

3. Jak prorok powiedział, Panna zrodzi Syna. 
Dla ludu całego szczęśliwa nowina. 
Nam zaś radość w tej tu chwili, 
gdyśmy Pana zobaczyli 
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, 
Przy Betlejem.

620. Cicha noc
1. Cicha noc, Święta noc, pokój niesie ludziom wszem, A/hEA 
A u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta  DA/DA 
Nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem.     hEAfis/AEA
2. Cicha noc, Święta noc, pastuszkowie od swych trzód 
Biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni, 
Gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn. 
Pan Wielkiego Majestatu niesie dziś całemu światu 
Odkupienie win, odkupienie win.
4. Cicha noc, Święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud! 
W Betlejem Dziecina Święta wznosi w górę rączęta, 
Błogosławi lud, błogosławi lud.

Bądź pozdrowiona11, pełna łaski, Pan z Tobą. (Łk 1,28)

kolędy
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621. Ciemna nocy
1. Ciemna nocy, niepojęta,    E A 
drzewo, co na mrozie pęka,    H A 
pomóżcie mnie, umęczonej   H E 
Wędrować w dalekie strony.   A H

2. O, Józefie, ty mnie wspomóż, 
byśmy doszli gdzieś do domu. 
Już ból mi ciało przeszywa, 
A gdzie ja będę rodziła?

Ref.: Ani łyżki, ani miski, ani deski do kołyski. H cis A H E 
Ani płatka, ani szmatka, co ja pocznę, biedna matka?
Lisy po śniegu lisują, wilki z boru nawołują, H cis A E 
a gdzie ja samotna w tej drodze   H cis 
Bożego Syna urodzę?   / x2    A H E

3. Już nie mogę płakać z żalu, 
już mnie stopy ogniem palą, 
A tu jeszcze taka droga, 
Ani domu, ani ognia.

622. Dnia jednego
1. Dnia jednego o północy,    C F G C 
gdym zasnął w wielkiej niemocy, 
Nie wiem, czy na jawie, czy mi sie śniło, 
że wedle mej szopy słońce świeciło.   / x2  a F G C  
 2. Sam się czemprędzej porwałem 
 i na drugich zawołałem: 
 Na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza, 
 by wstali czemprędzej mówić pacierza.   / x2    
3. Porwawszy się biegli drogą, 
gdzie widzieli jasność srogą: 
W Betlejem miasteczku, gdzie Dziecię było, 
Które się dla wszystkich z nieba zjawiło.   / x2     
 4. Wbiegliśmy zaraz do szopy, 
 uściskaliśmy Mu stopy: 
 Jam dobył fujary, a Kuba rogu, 
 graliśmy co żywo na chwałę Bogu.  / x2    
5. Pójdźmyż i my tam ostatni, 
czeka nas tam bal dostatni: 
Pastuszków ochota, królewskie dary, 
które z rąk Jezusa będziemy brali.   / x2

Zachowaj spokój serca i bądź cierpiliwy, nie trać równowagi w czasie utrapienia! (Syr 2,2)
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623. Do Matki (Niech serce me będzie kołyską)
1. Niech serce me będzie kołyską,   e h 
Gdzie na mej nędzy spocznie sianie.  C G H7 
Ty, Matko, stań nade mną blisko  e h 
I Boga raduj swym śpiewaniem.  C D G
Śpiewaj Mu nutę pieszczotliwą,  a7 h7 
Tak jak śpiewałaś Mu w Betlejem.  C D 
Nutę łagodną i szczęśliwą,   G H7 e C 
Ona miłością wiekom dnieje.   G D G

2. Do rytmu serce ręką kołysz, kołyskę nędzną Twego Syna. 
Niechaj melodią Twą wesoły, daleki, święty dzień wspomina.
Do taktu twego nuty błogiej serce kołysze się miarowo. 
Szczęśliwa Synem Twym i Bogiem, szczęśliwa Matko Dobra – Tobą.
Jak słodko mej kołyski drzewu wznosić się w takt miłości rytmu. 
I coraz więcej w sercu śpiewu, i coraz więcej w nim zachwytu.

624. Do szopy
1. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. FC/CF 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.  FC/CF

Ref.: Śpiewajcie, Aniołowie, pasterze grajcie Mu!  FC/C7GC 
Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie Go ze snu!  Fg/CF

2. Padnijmy na kolana, to Dziecię, to nasz Bóg. 
Uczcijmy niebios Pana, miłości złóżmy dług.

3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? 
Na sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą.

4. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. 
O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie.

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1,45)

kolędy
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625. Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, F d / F C 
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.  F d / F C

Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, C F 
Anieli grają, Króle witają,    C F 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,  C F / C F 
Cuda, cuda ogłaszają.    C D / g C F

2. Maryja Panna, Maryja Panna, Dzieciątko piastuje 
I Józef  Święty, i Józef  Święty Ono pielęgnuje.     
 3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi, 
 Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.  
4. I Trzej królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli 
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.     
 5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa, 
 Króla nad króle, Króla nad króle, uwielbić Chrystusa.   
6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nas wieczny Panie, 
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.    
 7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony, 
 Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Boże niezmierzony.

626. Dziś w stajence
1. Dziś w stajence mały Jezus się narodził, C e F G 
I pobożnie swoje małe rączki złożył.  C e F G 
Chociaż jest maleńki - błogosławi już  E E7 a F 
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:  C G C (G)

Ref.: Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś –  C F G a 
Niech kolęduje z nami cała Ziemia!   F G C (G) 
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś –  C F G a 
Niech kolęduje z nami cały świat!   F G C

2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa 
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. 
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi, 
Maleńkiemu Jezusowi dziś:
3. „In excelsis Deo” - wołajmy do Pana, 
A śpiewając „Gloria” zegnijmy kolana, 
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas, 
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz:

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. (Łk 2,14)
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627. Gdy się Chrystus rodzi
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, DhGfis/heAD 
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.   DhGfis/heAD 
Aniołowie się radują pod niebiosa wyśpiewują:  AD/AD

Ref.: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!  D/G/A/hGDAD

2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. 
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
3. O niebieskie Duchy i posłowie nieba, 
Powiedzcie wyraźniej, co nam czynić trzeba. 
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, 
W pieluszki spowite, w żłobie położone. 
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.
5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
Zaraz do Betlejem śpiesznie pobieżeli 
I zupełnie tak zastali, jak Anieli im zeznali.
6. A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia, 
Iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia. 
Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana.

628. Gdy śliczna Panna
1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała   C d / g C F 
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:   C d / g C F

Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,  d g / C F 
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.  d B / d g C F

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 
Pomóż radości wielkiej sercu memu:

Lili, lili, laj, wielki Królewiczu, lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.
3. Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci, 
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci.

Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu, lili, lili, laj, nasz Odkupicielu.

Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 
Jezusie. (Flp 4,7)

kolędy
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629. Gdy tak w kołysce
1. Gdy tak w kołysce sobie śpisz,  D (GfisA) 
Ja kołyszę Twoje sny.   e fis (GAD) 
Na choince lampek blask 
Ubarwił w oczkach Twoich świat.

Ref.: Laj, laluli, laj, laj, laj, laluli, laj    D A G A   / x2
2. Niech przyśni Ci się lepszy świat, przecież Ty za kilka lat 
Spróbujesz przegnać wszelkie zło, zbudujesz sobie lepszy dom.
3. Zasnąłeś Synku, śpij, już śpij, choinka z Tobą dzisiaj śni. 
Za oknem, gdzieś tam pada śnieg, a ja tu będę chronić Cię.
4. Przez sen uśmiechasz do mnie się i uśmiech zdobi lica Twe. 
Tak pragnę, abyś znowu miał, jak dzisiaj uśmiechniętą twarz.

630. Gore gwiazda Jezusowi
1. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku     d F g a
Józef  z Marią asystują przy boku, przy boku.    

Ref: Hejże ino dyna, dyna narodził się Bóg dziecina F C F C7
w Betlejem, w Betlejem      a d

2. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie.
 3. Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
 W koło szopę o północy obiegli, obiegli.
4. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi.
 5. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina
 Stąd pociech dla człowieka jedyna, jedyna.
6. Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
Stąd wesele i pociecha jedyna, jedyna.

631. Hojka
Ref: Hojka hojka zielyni się trowka, zielyni się trowka  D G D G D
Siedzom sobie pastuszkowie jedzom kaszym z gorka/x2  e D A D

1. Przyszeł ku nim janioł i tak im powiedział   D
Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł /x2 e D A D
2. Łoni się go zlynkli na kolana klynkli   
Wsiecki łyżki i ważyszki wypadły im z rynki /x2  
3. Wypadły im z rynki jak się dowiedzieli  
I z darami do Betlejym wsiecy pobieżeli /x2

Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. (Ps 126,5)
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632. Gwiazdo, świeć
1. Choinka dumna niczym paw paradną stroi szatę,  G C D G 
Garść ususzonych latem traw, i świeczki, i opłatek.  G C D G 
Niepowtarzalny zapach Świąt odurzył Polskę całą,  H7 e A D 
Czystością błyszczy każdy kąt i w duszach pojaśniało  G C D G

Ref.: Gwiazdo świeć, kolędo leć - misterium niech się dzieje.    GCDGDG 
Dziś Święta Noc i wielka moc nadciąga od Betlejem.              GCDGCDG

2. Uśmiech – nieczęsty tutaj gość – dziś poczuł się u siebie, 
A zasiedziała z dawna złość, co z sobą począć – nie wie. 
A w nas serdeczna wzbiera pieśń w dzieciństwie zapomniana, 
I serca chcemy w dłoniach nieść, i dawać siebie w zamian.

3. Oto zstępuje Boży Syn, by z nami siąść do stołu. 
I już nie ciąży brzemię win, już jest w nas coś z Aniołów. 
Otacza nas świetlisty krąg, a przy łamaniu chleba, 
Gdy wymieniamy uścisk dłoń – czujemy dotyk Nieba.

633. Hula wiatr
1. Hu-hu hula wiatr, po polu się niesie,   D A / G D 
Hej! hej! dziwna wieść: że w Betlejem mieście.

2. Hu-hu hula wiatr, w szopie się narodził, 
Hej! hej! dziwna wieść: świata Panicz Młody.

3. Hu-hu hula wiatr, aniołowie wszędzie, 
Hej! hej! dziwna wieść: śpiewają kolędy.

4. Hu-hu hula wiatr, pasterze przybyli, 
Hej! hej! dziwna wieść: dary położyli.

5. Hu-hu hula wiatr królowie klękają 
Hej! hej! dziwna wieść: i hołd mu oddają.

6. Hu-hu hula wiatr, ciesz się cała ziemio, 
Hej! hej! dziwna wieść: świata los się zmienia!

Kto chce zdobyć człowieka, musi mu dać w zastaw swoje serce. (bł. Adolf Kolping)

kolędy
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634. Jakaś światłość
1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi,  D G D A7 
W środku nocy przerażony świat się budzi.  G D A A7 
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził,  D G D A7 
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. G D A A7

Ref.: Teraz śpij Dziecino mała, teraz śpij Dziecino miła. DH7e/A7D 
Ziemia bogactw Ci nie dała, bo bez Ciebie biedną była. he/A7D

2. Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala, 
oddać pokłon Tobie, Panu nad panami. 
Mówią sobie: „Jakaż łaska nas spotkała, 
Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami”. 

3. Z wschodnich krain przyszli jeszcze trzej Królowie, 
Każdy myślał: „Coś wielkiego dziś zobaczę”. 
Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, 
Że ich Król jest malusieńki, i że płacze.

Zak.: 
Nie płacz już Dziecino mała, nie płacz już Dziecino miła. DH7e/A7D 
Ziemia tym Ci zasmuciła, że tak mocno w grzechu tkwiła. he/A7D

635. Jeden dzień w roku
1. Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy D fis G e A 
Dzień, jeden dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

Ref.: Niebo – ziemi, niebu – ziemia  G D G D 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia  G D e A 
Drzewa – ptakom, ptaki – drzewom, 
W niebie wiatry – płatkom śniegu.

2. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 
Dzień, zwykły dzień. Dziś nam rok go składa w darze

Ref.: Niebo – ziemi, niebu – ziemia, 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
A gdy wszyscy usną wreszcie, 
Noc igliwia zapach niesie.

I tylko w szczerym polu, w oddechu zioła – na klęczkach podziwiając zaspy nieba
można jeszcze znaleźć Ciszę. (ks. Jan Twardowski)
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636. Jezus malusieńki
1. Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,  aE/aE 
Płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki.  dC/CFGC

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 
W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, 
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4. Gdy Dziecina kwili, Matusieńka lili, 
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

5. Panienka truchleje, serdeczne łzy leje, 
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

6. Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy. 
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

637. Jezusa narodzonego
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,  E A E H7 E 
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. E A E H7 E   
 Ref.: Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło E A fis H7 
 Skłaniajmy swe czoło, Panu naszemu!  cis fis H7 E  
2. Oddajmy za złoto wiarę czyniąc wyznanie, 
Że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie.     
 3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, 
 Że Go będziem widzieć w niebie mówiąc to śmiele.   
4. Oddajmy za mirrę miłość, iż Go serdecznie, 
Nad wszystko kochamy, kochać będziemy wiecznie.    
 5. Przyjmij Jezu po kolędzie te nasze dary, 
 Odbierz sobie serce, duszę za swe ofiary.   
Zak.: Byśmy Cię samego kochali jak swego  E A fis H7 
Kochali jak swego, Stwórcę na wieki!  cis fis H7 E

638. Kolęda (O cud, cud, cud)
1. Jeśli miłość największa w prostocie,  DheA... 
A pragnienie najprostsze w tęsknocie, 
Więc nie dziw, że pragnął Bóg, aby najprostsi Go przyjęli, 
Ci, którzy duszę mają z bieli, a dla miłości swej nie znają słów.
2. Sam, gdy nas umiłował, prostotą nas oczarował, 
Biedą, biedą i siankiem – wtedy Matka Dziecinę brała, 
Na rękach Go kołysała i otulała Mu stopy w sukmankę.

Ref.: O cud, cud, cud! Kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem, 
Osłoniony od Niego miłością, osłoniony męczeństwem.

 Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne!  (Rz 12,16)
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639. Lulajże, Jezuniu
1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, D e A D 
Lulaj, ulubione me pieścidełko. h e A D

Ref.: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,  fis G e D 
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.  h e A D

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku, 
Lulajże, wdzięczniuchny świata kwiateczku.

4. Lulajże, różyczko najozdobniejsza, 
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

5. Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko, 
Lulaj, najśliczniejsze światła słoneczko.

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy, 
Ciebie tu na ziemi kochać będziemy.

640. Lulilaj
Ref.: Luli-luli-laj,   D G 
Śpij maleńki Jezusku nasz.

1. Już nie płacz w tę zimną noc D G 
Uchyl główke w słomiany koc  D G 
I przebacz, że ludzka złość  A D G 
Wygnała Ciebie w bydlęcy dom D G

2. Niech cały anielski chór 
Śpiewa piosenkę przy wtórze chmur, 
A od nas, choć to prosty lud, 
Przyjm kołysankę z tych kilku nut.

3. Niech niebo aż po sam brzask 
Śle pocałunki w migocie gwiazd, 
A od nas, przy blasku świec, 
Przyjm pocałunek kochających serc.

 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. (Łk 21,28)

ko
lę

dy
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641. Maleńka Miłość
1. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych A h 
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, E A 
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,  A cis h 
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.  E A

Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi,  A h 
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. E A 
Dziś cała ziemia i niebo lśni  
Dla tej Miłości Maleńkiej.

2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić 
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić. 
Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło, 
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

Ref.: Maleńka Miłość zbawi świat, 
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem 
Dziś cała ziemia i niebo drży 
Od tej Miłości Maleńkiej.

642. Maleńki Jezu
1. Maleńki Jezu, przychodzisz zbawiać świat,  C F G / F G C 
Bo na nim ciągle tak wiele jeszcze zła.   C F G / F G C

Ref.: Maleńki Jezu, zostań tu,   C F G a 
Zamieszkaj w każdym z nas        F G C 
Niech w naszych sercach żyje Bóg,   C F G a 
Na zawsze, w każdy czas!     F G C

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

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.   (Łk 14,27)

kolędy
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643. Mario, czy Ty wiesz?
d C g A /x2
Mario, czy już wiesz,     d
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec  C g A
Mario, czy ty wiesz,     d
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć  C g A
Czy ty wiesz,      g
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr  C F e
Że dałaś życie temu, kto tobie życie    d a g A

Mario, czy już wiesz,     d
Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu  C g A
Mario, czy już wiesz,     d
Że twój synek ma wybawić nas od złego  C g A
Czy ty wiesz,      g
że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna  C F e d
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz g A

Mario       d F g A
Mario       d C g A

Ślepemu wzrok     B
Głuchemu dźwięk    C
Zmarłemu życia dar    d C
Chromemu krok    g
Niememu pieśń    C
Przynosi Chrystus Pan    d A

Mario czy ty wiesz     d
Kim naprawdę jest maleńki twój bohater  C g A
Mario czy ty wiesz     d
że pewnego dnia rządzić będzie światem  C g A
Czy ty wiesz      g
że to właśnie on pokona grzech i śmierć  C F e d
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma g A

Jam jest!      d g A

 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!  (Łk 14,35)

ko
lę

dy
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644. Mędrcy świata
1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? CFCdGC 
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? CFCGG7C 
Ono w żłobie, nie ma tronu i berła nie dzierży,  GCGCDG 
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.  CFCdGC

2. Mędrcy świata, złość okrutna, Dziecię prześladuje. 
Wieść okropna, wieść to smutna - Herod spisek knuje. 
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą, 
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem, niosą Panu dary, 
Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. 
Trzykroć szczęśliwi Królowie, któż wam nie zazdrości? 
Cóż my damy, kto nam powie, pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani damy dar troisty: 
Modły, pracę niosąc w dani i żar serca czysty. 
To kadzidło, mirrę, złoto niesiem, Jezu szczerze, 
Co dajemy Ci z ochotą od nas przyjm w ofierze.

645. Mizerna cicha
1. Mizerna cicha stajenka licha pełna niebieskiej chwały; dgdA/dBA 
Oto leżący, przed nami śpiący w promieniach Jezus mały.     dgdA/dBA7d
2. Nad Nim Anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą, 
Z włosy złotymi, skrzydły białymi, pod malowaną tęczą.
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. 
Mądrość mądrości, Światłość światłości, Bóg-Człowiek tu wcielony!
4. Hej, ludzie prości, Bóg z wami gości, skończony czas niedoli! 
On daje siebie, chwała na niebie, mir ludziom dobrej woli.

646. O mili królowie
1. O mili Królowie, skąd żeście tu przyszli?  e / H e 
– O z dalekich krain my za gwiazdą wyszli.  e / H e 
By zobaczyć maleńkiego Jezusa narodzonego  G D / G D 
Tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.  e a / H e 

2. Dary niesiem Jemu, by Mu dać z ochotą 
Mirrę i kadzidło, i to złoto. 
By Dziecina się cieszyła i nas pobłogosławiła, 
Tu w stajence biednej, tu w stajence biednej.

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, 
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.   (Rz 10,9)

kolędy
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647. My też pastuszkowie
1. My też pastuszkowie, nie tylko królowie,  (F) C F / C F 
Na wozie, na wozie     F G C 
Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą. Na mrozie, na mrozie.

Graj, mówi Jezus, Bartku swoje;  C 
Stój Dziecię, tylko bas wystroję  G F 
I smyczek, i smyczek .    F G C / F G C

2. Bartos sobą troska, że nie ma i włoska, na smyku, na smyku; 
A nie myśląc wiele, szast ogon kobyle, do szyku, do szyku:

Jak zarżnie w swoje szałamaje, aż Jezus paluszkami łaje: Powoli, powoli.
3. Kuba na swe dudy, coraz spojrzy z budy, boi się, boi się; 
Ale Józef  stary, porwawszy gańdziary. połóż się, połóż się!

Wnet Kuba zaczął grać od ucha, aż urwał rękaw u kożucha: 
Na sobie, na sobie.

4. Banach, choć pijany, zdjąwszy lirę z ściany, / surmuje, surmuje; 
Zagrał po francusku, a Jarosz po chińsku / tańcuje, tańcuje;

Rzekł Maciek: My nierówno skaczem, / przeparzył Jarosza korbaczem: 
Nie żartuj, nie żartuj!

5. Stach, choć sturbowany, zagra ci w organy,   (F) C F / C F 
Jezusku, Jezusku!     F G C 
Złapał mendel kotów, narobił fagotów  po włoska, po włosku;

Nuż koty nie w żartowne tony,   C    
gdyż miały wszczepione w ogony.  G F 
Ach rata, ach rata!    F G C / F G C

6. Jędrek wlazł do turmy, próbuje swej surmy, jak może, jak może; 
A Maciek skazuje: Niech Jędrzej surmuje w oborze, oborze;

Cóż czyni Jędrek, chłop mizerny? Zdjął buty, zrobił z nich waltorny, 
Jak umiał, jak umiał.

7. Wach do swoich basów przypiął sześć kiełbasów wesoło, wesoło. 
Woś na swej oboi wielkie figle stroi, nuż w koło, nuż w koło;

Ru ru ru, Wach na swoim basie, dil dil dil, Krążel na kiełbasie, 
Ha, sa, sa, ha, sa, sa! 

8. Mikuła się lęka, na kolana klęka: ja prostak, ja prostak. 
Dał mu, Wach, fujarę i przez łeb gandziarę, na szóstak, na szóstak:
Bum, bum, bum, zaczął koncert włoski, Aż Dziecię brało się za boczki, 
Cha, cha, cha, cha, cha, cha!

9. Bądź zdrów, Panie młody, trzeba iść do trzody Scieżeczką, ścieżeczką.
Jezus mruga brewką, daj im miód z konewką I z beczką, i z beczką.

Dziękują Panięciu pastuchy, nalawszy po gardła swe brzuchy. 
Chwała Tobie Panie!

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. (1Kor 13,12)

ko
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dy
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648. Na powitanie
1. Co tam się działo, co to się stało (co się stało)  e D C (CDe) 
Ze wszystko wokół tak pojaśniało (pojaśniało)  e D C 
I wszyscy nagle tacy weseli (tacy weseli)   e D C 
Ludzie, zwierzęta, w niebie anieli.   e D C  G D

Ref.: Bo się narodził Jezus kochany  C D e 
Małe dzieciątko i Pan nad Pany  D C D e 
Radość, kolęda, pasterzy granie   C D e 
Na powitanie, na powitanie    C D e (eCDe)

2. Licha stajenka dzisiaj jak pałac (jak pałac) 
Gości przychodzi tu co niemiara (co niemiara) 
I pastuszkowie i trzej królowie (i trzej królowie) 
I nawet z nieba hen aniołowie.
3. I my idziemy pokłon Mu złożyć (pokłon złożyć Mu) 
Z sercem, z kolędą i z czym kto może (kto może) 
Gwiazda nam drogę wskaże z wysoka (gwiazda wskaże nam) 
Byśmy trafili prosto do Boga.

649. Największy Gazda
1. Na tym niebie gwiazdeczka świeci,   C F C 
Bardzo się dziwią starzy i dzieci,   a G F C

2. Co tam wysoko na niebie świeci, / To chyba janioł po niebie leci.
3. Janioł leci, a za nim gwiazda, / Narodził się Największy Gazda,

4. Będzie posoć łowce po świecie, / Do Betlejemu zaraz pójdziecie.
5. Tak jak postali se zaśpiewali: / Kolęda, kolęda pójdziemy dalej.

6. Poszli po świecie, rozpowiadali / O narodzeniu kolęda dali.
7. I się nie martwcie, ze nic ni mocie, / Piszczałki weźcie i Mu zagrocie.

8. Czego byśmy wam tu życzyli: / Byście wolę Bożą pełnili.

650. Raduj się
1. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan, G e C D... 
Ziemia śpiewała z nut niebiańskich gam.

Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń, oto Król narodził się, Jemu cześć!
2. Maria cieszyła się widząc Króla ziem, 
Pasterze w pokłonie chylili głowy swe.
3. Mędrcy przybyli znając miejsce to, złożyli dary uwielbiając Go.
4. Śpiewam, o Panie, chwaląc Imię Twe, 
u Twego żłóbka składam serce swe.

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.   (Mt 6,6)

kolędy
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651. Narodzenie
1. Ciemność nocy, puste serce,   e A a 
Lecz zamknięte i zginął gdzieś kluczyk  C D G H7 
Nikt nie szuka, bo i po co?   e A a 
A nuż trzeba otworzyć by komu.  C h e (E)

2. Ktoś tu puka? Idź-że człeku! Cóż! Po nocy nie będę się trudził! 
Ona rodzi? Tu nie miejsce, nie przytułek dla Boga-Człowieka!

3. Bóg i Człowiek? Nie przyjmuję! Ale jakiś niepokój mną targa. 
Zda się prawie, że ktoś mówi i rozumiem ten głos w mojej duszy!

Ref.: Bóg się gdzieś rodzi? Czemu nie we mnie? G a e 
Bóg się gdzieś rodzi? Z dala, dlaczego?  G a H7 
Może nie jestem dobrą stajenką,   a H7 e C 
Ale pałacem Heroda złego?    a h e

4. Ciemność nocy, puste serce cichuteńko gdzieś rodzi się Pan 
A ja teraz czekam w tę noc łkań.

652. Nie było miejsca dla Ciebie
1. Nie było miejsca dla Ciebie,  e H 
W Betlejem żadnej gospodzie.  H e 
I narodziłeś się Jezu, 
W stajni, ubóstwie i chłodzie.
 Nie było miejsca, choć zszedłeś,  G a 
 Jako Zbawiciel na ziemię,    H7 e 
 By wyrwać z czarta niewoli, 
 Nieszczęsne Adama plemię.      
2. Nie było miejsca, choć chciałeś, / Ludzkość przytulić do łona, 
I podać z krzyża grzesznikom, / Zbawcze, skrwawione ramiona.  
 Nie było miejsca, choć zszedłeś, 
 Ogień miłości zapalić, 
 I przez swą mękę najdroższą, 
 Świat od zagłady ocalić.

3. Nie było miejsca, choć chciałeś, / Wszystkim otworzyć swe Serce, 
I kres położyć miłośnie / Ludzkiej nędzy, poniewierce.   
 A dzisiaj czemu wśród ludzi, 
 Tyle łez, jęków, katuszy. 
 Bo nie ma miejsca dla Ciebie, 
 W niejednej człowieczej duszy.

 Ukochany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.. (Pnp 2,9)

ko
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dy
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653. O gwiazdo betlejemska
1. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym!  FCFa/gCF 
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym. FCFa/gCF 
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,   dA/dA 
Bóg-Człowiek z Panny Świętej dany na okup win.  gCFa/gCF
2. O nie masz Go już w szopce, nie ma Go w żłóbku tam; 
Więc gdzie pójdziemy Chryste, gdzie się ukryłeś nam? 
Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar 
I hołd Ci niski oddać, to jest nasz wszystek dar.
3. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, 
Czy dusza moja biedna, milsza Ci jest niż on. 
Ulituj się nade mną - błagać Cię kornie śmiem, 
Gdyś stajnią nie pogardził – nie gardź i sercem mym!

654. Oj, Maluśki
1. Oj, maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawiczka, D A 
alboli też jakoby, jakoby kawałeczek smyczka.   e A D

Ref.: Śpiewajmy i grajmy Mu, / małemu, małemu.
2. Czy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie, 
wszak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

3. Tam Ci zawsze służyły, służyły prześliczne Anioły, 
a tu leżysz sam jeden, sam jeden jako palec goły.

4. Tam kukiełki jadałeś, jadałeś z czarnuszką i miodem, 
tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem.

5. Tam se w niebie spijałeś, spijałeś słodkie małmazyje, 
tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije.

6. Tam to miałeś posłanie, posłanie i miękkie piernatki, 
tutaj na to nie stanie, nie stanie Twej kochanej Matki.

7. Tam w niebiosach wygody, wygody, a tu bieda wszędzie 
jak Ci teraz dokucza, dokucza, to i potem będzie. 

8. A powiedzże, mój Panie, mój Panie, co się też to stało, 
że się Tobie na ten świat, na ten świat przychodzić zachciało.

9. Gdybym ja tam jako Ty, jako Ty tak królował sobie, 
nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy w tym spoczywać żłobie.

10. Albo się więc, mój Panie, mój Panie, wróć do swej krainy, 
albo pozwól się zanieść, się zanieść do naszej chałpiny.

11. Cóż Ci oddam, mój Panie, mój Panie, chyba me piosneczki, 
alboli też te moje, te moje lipowe skrzypeczki.

 Wejdź do radości twego Pana!    (Mt 25,21b)

kolędy
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655. Pasterze mili
1. Pasterze mili, coście widzieli?  G a D D7 G 
Widzieliście maleńkiego,   D G e 
Jezusa narodzonego,    a D G e 
Syna Bożego, Syna Bożego.   a D G  C D D7 G

2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? 
Szopa bydłu przyzwoita, 
I to jeszcze źle pokryta, 
Pałacem była, pałacem była.

3. Jakie łóżeczko, miał Paniąteczko? 
Marmur twardy, żłób kamienny, 
Na tym depozyt zbawienny, 
Spoczywał łożu, spoczywał łożu.

4. Co za obicie miało to Dziecię? 
Wisząc spod strzech pajęczyna, 
Boga i Maryi Syna, 
Obiciem była, obiciem była.

656. Pójdźmy wszyscy do stajenki
1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.  G/G 
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.  aD/heDD7G   /x2

2. Witaj Jezu ukochany, od Patriarchów czekany. 
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.   / x2

3. Witaj Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.   / x2

4. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony: 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem.   / x2

5. Któż to słyszał takie dziwy? Tyś Człowiek i Bóg prawdziwy. 
Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie.   / x2

6. O, szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie! 
Czego ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali.   / x2

7. O Jezu, nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie 
Przedkładasz nędzę, ubóstwo i wyniszczasz swoje Bóstwo?   / x2

8. Miłości – to Twoje dzieło, z miłości początek wzięło. 
Byś nas zrównał z Aniołami poniżasz się między nami.   / x2

9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie. 
Niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy.   / x2

10. Święta Panno, Twa przyczyna niech nam wyjedna u Syna, 
By to Jego narodzenie zapewniło nam zbawienie.   / x2

  Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. (Syr 6,15)
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657. Ostatnie światło
1. Ostatnie światło w miasteczku zgasło G a D G... 
Pod śnieżnym puchem wszystko śpi, 
Lecz oni tej nocy nie mogli zasnąć 
Czekali na kogoś, kto miał przyjść.      
 Ref.: I w tamtą świętą noc    G a D G... 
 Przyszedłeś do nas, Mały Królu. 
 Za przyniesioną miłość 
 Nie dali Tobie nic.       
2. Maleńki żłóbek był Twą kołyską 
Pastuszek na fujarce grał 
Szczęśliwy, że był przy Tobie tak blisko, 
Żeś jemu objawić się chciał.

658. Przybieżeli do Betlejem
1. Przybieżeli do Betlejem Pasterze,  C/CFC 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. C/CFC

Ref.: Chwała na wysokości, chwała na wysokości, Ca/dG 
A pokój na ziemi!     CFC/CGC

2. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże!
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi.
4. Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię?
5. Poznali Go Mesyjaszem być prawym, 
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
6. My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy 
I z całego serca wszyscy kochamy.

659. Przystąpmy do szopy
1. Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy Jezusa maleńkiego, C F / F G C 
Który swoje Bóstwo wydał na ubóstwo dla zbawienia naszego. 
Zawitaj Zbawco narodzony z Przeczystej Panienki C G / C F G F C 
Gdzież berło, gdzie Twoje korony   C F 
Gdzież berło, gdzie Twoje korony   G F 
Jezu malusieńki.     C a F G C
2. Ten, co wszechświat dzierży, w żłobie dzisiaj leży, ludzkiej pomocy czeka. 
Jezus, Bóg wcielony, w żłobie wyniszczony dla zbawienia człowieka. 
O Boże, bądźże pochwalony za Twe narodzenie! 
Racz zbawić ludzki ród zgubiony, 
Racz zbawić ludzki ród zgubiony, 
Daj duszy zbawienie.

 Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.
      (św. Jan Chryzostom)

kolędy
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660. Skrzypi wóz
1. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. G C D e   / x2 
Trzej Królowie jadą, złoto mirrę kładą,  G D C G 
Hej kolęda, kolęda!     C D G
2. A komuż takiemu? - Dzieciątku małemu!   / x2 
Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko. Hej, kolęda, kolęda!

3. To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne.   / x2 
Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolęda, kolęda!

4. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali.   / x2 
Beztrosko do szopy prędko przybiegali. Hej, kolęda, kolęda!

5. Pójdę ja do Niego, poproszę od Niego!   / x2 
Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie. Hej, kolęda, kolęda!

661. Śliczna gwiazda
1. Śliczna gwiazda wschodzi nam,   CGCC7 
już na niebie światłem lśni,    FGCC7 
Bo w Betlejem przyszedł Pan, Jezus się narodził dziś. FGCa/FGCC7

Ref.: Panie Jezu, Boża radość tak nastaje,  FGCa 
Bo Ty jesteś z nami już,     FGCC7 
I przed żłóbkiem serce moje drży, o Panie,   FGCa 
Tak ze szczęścia, Boże mój.    FGCC7

2. Aniołowie grają Mu, pastuszkowie niosą cześć, 
A ja Tobie, Jezu mój, serce swoje daję też.

3. W ten narodzin wielki dzień, świat niech złoży Bogu cześć, 
By nie było lęku, łez, lecz by pokój ku nam szedł.

662. Świat na Ciebie czeka
Świat na Ciebie czeka Panie,     D 
jak na sen zmęczony dzień,     G A
tak jak miłość na spotkanie     h e A D
jak na deszcze, jak na deszcze, kwiatów cień  G A D

To jest nasze radosne czekanie  e A D h
choć fioletem osnute są dni  e A D

Teraz Gabriel, Nazaret i Maria  Fis h
 a w Betlejem ta noc jeszcze śpi  E A A7

  Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą. 
Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko (św. Faustyna Kowalska)
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663. Świeć, gwiazdeczko mała, świeć
1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,  G A D h 
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się, 
Nie mogę spóźnić się!     G A

Ref.: Świeć, gwiazdeczko mała, świeć,  D A 
Do Jezusa prowadź mnie.     G A D

2. Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię, 
Narodził się, by uratować mnie, 
Narodził się i nie zostawił mnie, 
I nie zostawił mnie.
3. Czekają tam Józef  i Maryja, 
Śpiewają nam, śpiewają gloria. 
To gloria, święta historia 
Święta historia.

664. Tam daleko, daleko
Tam daleko, daleko wśród ciszy pól,   DAGD/EHAE 
Anioł Pański pasterzom przyniósł radosną wieść, hfisGA/cisgisAH 
Że w Betlejem maleńkim narodził się Pan,  DAGD/EHAE 
Matką Jego Dziewica, łóżeczkiem był żłób.  hfisGA/cisgisAH

W cichą zimową noc   DA/EH 
Przyszedł na świat mój Pan, GD/AE 
Stwórca nieba i ziemi.   GDA/AEH

665. W grudniowe noce
1. W grudniowe noce, w zimowe noce  D e D A 
Dzieciątko Boże z zimna dygoce.  D fis e A 
Idzie przez pola pokryte szronem,  G A fis h 
Wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.  e E A

Ref.: Hej, kolęda, kolęda, hej, kolędy to czas, D e 
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da? A D D7 
Hej, kolęda, kolęda, hej, kolędy to czas,  h e 
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da? A G D

2. Tyle tych domów i okien tyle, może Go schronią choćby przez chwilę. 
Może przygarną do serca ludzie, może nakarmią nim dalej pójdzie?

3. Świeczki się jarzą w świerkach zielonych i złote gwiazdy wieńczą korony. 
Bo zewsząd dzwoni kolęda święta, lecz o Nim, o Nim nikt nie pamięta!

Czego Bóg chce od ciebie, to musisz omówić z Nim w cztery oczy. (św. Edyta Stein)

kolędy
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666. Trwaj, Wigilio
1. Pośród wichrów, zamieci, w małej szopce na kojcu słomianym    eh/Ah 
Leże małe, bezbronne Dziecię, tak długo przez świat oczekiwane.  eh/Ah 
Więc przyjdź i przy nim ogrzej swe serce,  Gh 
Powierz Mu swoje troski, znoje,   Gh 
nie lękaj się, On przyszedł do ciebie   Ah 
Byś mógł nieść ludziom pokój i nadzieję.  GC/DA

Ref.: Trwaj więc wigilio, trwaj,  D 
Obdaruj nas ciepła dostatkiem.  GC 
Graj nam kolędo, graj,    G 
Daj złamać się białym opłatkiem.   / x2 DA

2. To dzień nadzei i przebaczenia, ten czas sam Jezus daje nam. 
Czas miłości i uwielbienia, bo Chrystus Pan zbawienie dziś dał. 
Chwyć mnie za rękę i chodźmy już razem. 
Przez tę pustynię, którą jest życie, 
Maleńki Jezus wskaże nam drogę, tę jedną jedyną, drogę „o świcie”.
3. Choć dwa tysiące już lat przeminęło, 
Ta wieczna prawda nie gaśnie w nas. 
I tylu ludzi zbłąkanych w swym celu, a serca ich są twarde jak głaz. 
Tej nocy jednej jedynej w roku wszyscy na nowo stają sie braćmi 
I dzieląc się tym białym opłatkiem na nowo rodzą się ludźmi.

667. Tryumfy Króla Niebieskiego
1. Tryumfy Króla niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego. G/DG/G/DG 
Pobudziły pasterzów, dobytku swego stróżów;         D/eD/D/eD 
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.             DD7G/aDH/aD7G
2. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. 
Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel, 
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.
3. Zrodziła Maryja Dziewica wiecznego Boga bez rodzica, 
By nas z piekła wybawił a w niebieskich postawił. 
Pałacach, pałacach, pałacach.
4. Pasterze w podziwieniu stoją, tryumfu przyczynę badają: 
Co się nowego dzieje, i że tak światłość jaśnieje, 
Nie wiedząc, nie wiedząc, nie wiedząc.
5. Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, swej trzody w polu odbieżeli, 
Spiesząc na przywitanie do Betlejemskiej stajni 
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.(św. Augustyn)

ko
lę

dy
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668. Uciekali*
1. Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa:   d C d 
„Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi   g C F A7 
Judea dziś to niebezpieczna strefa    d g d 
I policzone małych chłopców dni.”    g A d

Namiestnik Herod ciągle drży w obawie,   g C F 
Że chociaż władzę dzierży jego dłoń    B Es A 
I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie,    d C d 
To w rączkach dziecka może kryć się broń.   g A d

Ref.: Uciekali, uciekali, uciekali   F A7 d 
Na osiołku przez pustyni żar,   g C 
Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej  F a7 d 
Ukryć Dziecię – bezcenny ich skarb.  g A d

2. Ciężko ojczyznę wspominać, w pustyni 
Mieliśmy jakoś zapewniony byt 
Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni, 
Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd.

Lecz może trzeba szlakiem iść wygnania, 
Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli, 
Może nie tu jest Ziemia Obiecana 
Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn.

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

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

669. W dzień Bożego Narodzenia
1. W dzień Bożego Narodzenia,  D A 
Radość wszelkiego stworzenia   D A 
Aniołowie się radują,    D G 
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.  D A / D A D

2. Niesłychana to nowina, / Panna porodziła Syna, 
Syna Jednorodzonego, / Boga Ojca niebieskiego, niebieskiego.

3. To Anieli oznajmują, / Do Betlejem pokazują, 
Gdzie narodził się Zbawiciel, / Wszego świata Odkupiciel, Odkupiciel.

4. Gdy pasterze usłyszeli, /Do stajenki pobieżeli, 
Dzieciąteczku się kłaniają, / Podarunki oddawają, oddawają.

Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga. (Thomas Merton)

kolędy
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670. W żłobie leży
1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu? F / g / C7 g7 C7 F 
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?  F / g / C7 g7 C7 F 
Pastuszkowie, przybywajcie,     F D7 g 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie jako Panu naszemu. C7  F / d g C7 F

2. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, 
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. 
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc Go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, z Aniołami zaśpiewajmy: Chwała na wysokości.

4. Witaj, Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś, a zstąpiłeś na te niskości ziemskie? 
Miłość Twoja to sprawiła, by człowieka wywyższyła pod nieba empirejskie.

5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, na sianku położony, 
Przecz z bydlęty, nie z panięty w stajni jesteś złożony? 
By człek sianu przyrównany, 
Grzesznik bydlęciem nazwany przeze Mnie był zbawiony.

6. Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały, o Boże! 
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat przyjąć nie chce, choć może? 
Bo świat doczesne wolności 
Zwykł jest kochać, Mnie zaś w złości ściele krzyżowe łoże. 

671. W Małym Cichym*
1. Kościółek na górce szopkę przypomina  D A D 
Tutaj przyszli odpocząć Józef  i Maryja   G A D 
Wśród górali im dobrze, bo owieczki grzeją  G A D h 
Jedlina pachnie wkoło, powiało nadzieją  G A D

Ref.: Na Pasterkę dzwonią dzwonki przy góralskich saniach    C G D 
Wszyscy śpieszą dziś z ochotą, by Panu się kłaniać       C G D 
Na Pasterkę wszyscy idą na skróty - po śniegu       G A D h 
Niosa Panu skromne dary, lekko im na sercu       G A D

2. Dzisiaj w Małym Cichym Jezus znów się urodził 
I w góralskich kierpcach po śniegu sam chodził. 
Płozy po saniach ścieżkę wciąż Mu znaczą, 
Wszystkiemu się dziwi, bo kolędę zaczął.

Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro. (św. Augustyn)

ko
lę

dy
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672. Wigilia (Biały opłatek)
1. Płatek śnieżysty - drobna chwila,  G D C G 
Iskierka ognia - krótki błysk,   e A D 
Choinki urok dom umila,   C D G C 
Zmrożone liście - szyby fryz.   G (aC) G

Ref.: Biały opłatek, stół i siano, biały opłatek, stół i my.   CDGCDG 
Biały opłatek, kolęd piano, biały opłatek, kolęd rytm.      H7e(CGaC)G

2. Łza z powiek płynie, słów nie trzeba, zdławione nuty - milknie dźwięk. 
Bo w ciszy staje Ktoś wprost z Nieba i milkną śmiechy, milknie jęk.
3. Wśród nocnej ciszy głos gdzieś płynie w ścieżki śniegowe, w nocy chłód 
Niech chwila ta nam razem minie, przy żłóbku, który topi lód.
4. Pasterka dźwięki swe rozściela, wśród nocy innej z różnych stu, 
Wśród nocy pełnej słów wesela, wśród nocy cichej z Panem tu.

673. Wody Cedronu
1. Dróżki Kalwaryjskie  a E 
Czemu nie biegniecie  F a 
Bo się narodziło   a E 
Dziś w Betlejem Dziecię  F E

Ref.: O, wody Cedronu, czemu nie płyniecie E / F E 
Bo kwili na sianku dziś w stajence Dziecię  a E / F a 
Krzyżyku na wzgórzu, skąd ta noc tak czuła C G / C E G 
Dziecina spojrzała, najmniejszy grzech umarł F E / F E a

2. Czemu ziemia cicha / Słynąca wojnami, 
Każdemu w Betlejem / Biegnijmy z darami.

674. Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Efis7H7Egis/cis7fisH7E 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!  Efis7H7Egis/cis7fisH7E 
Czym prędzej się wybierajcie,    Ecis7fisH7 
Do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana.  Ecis7fisH7/Ecis7fisH7E
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości.
3. Ach, witaj, Zbawco z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany. 
Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
4. I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, 
Padniemy na twarz przed Tobą wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.
5. Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy, śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy 
Chwała Bogu w wysokości, a ludziom na tej niskości pokój niech będzie.

Bóg nie patrzy na to, co dajemy, ale na to, co zostawiamy dla siebie. (św. Ambroży)

kolędy
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675. Z narodzenia Pana
1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,  D G / D G / D A D 
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. 
Radość ludzi wszędy płynie,    D G 
Anioł budzi przy dolinie    D G 
Pasterzy, co paśli pod borem woły.   D G / D G / D A D 
2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, 
Dumają pasterze przy tym widoku. 
Każdy pyta, co się dzieje, 
Czy nie świta, czy nie dnieje, 
Skąd ta łuna bije, tak miła oku? 
3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, 
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli. 
Tam witali w żłobie Pana, 
Poklękali na kolana 
I oddali dary, co z sobą wzięli.
4. I my z pastuszkami dziś się radujmy, 
Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy 
Bo ten Jezus, z nieba dany, 
Weźmie nas między niebiany, 
Tylko Go z całego serca miłujmy

676. Zbliża się noc
1. Zbliża się noc i za chwilę wzejdzie pierwsza gwiazda  D A h 
Która swoim blaskiem niesie ludziom radość    e A D 
Bo zwiastuje przyjście Zbawiciela świata    h e 
Co zapragnął być człowiekiem przyjąć nagość   A D

Ref.: Każdy chciałby oddać Zbawcy chwałę  G D 
Ludzie, bydło i aniołów wojsko całe,   A D 
Więc i my pośpieszmy do Betlejem,   G D 
Gdzie na świat przychodzi Boże Dziecię   G A

2. Choć minęło od tej chwili kilka wieków, 
Wszyscy czują, jakby to było jeszcze wczoraj, 
Bo Franciszek wraz z wszystkimi swymi braćmi 
Robi szopkę, by pokazać przyjście Boga.

3. Grota licha jak stajnia w Betlejem 
i Dzieciątko w żłóbku zimnym położone 
Maryja pochylona nad swym Panem 
Tuli Dziecię zziębnięte i zapłakane

Boga trzeba tak kochać, by bolały mięśnie i kości. (św. Albert Chmielowski)

ko
lę

dy
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677. Złota Jerozolima
1. Zawieja i beznadzieja,  h A h 
Złota Jerozolima,   D E Fis 
A w biednym Betlejem Pani  G D e h 
Syneczka w grocie powiła.  e fis h 
Zima się ludzi trzyma,   h A h 
Złote denary wszędzie,   D E Fis 
Bieda straszna w Betlejem,   G D e h 
Tam tylko Pan przybędzie.  e fis h

Ref.: Do szopy, do szopy wszyscy  h A h 
Kto ogrzać pragnie ręce    h A D 
Z darami, z darami, z darami  e A h G 
By odtajało serce/x2    e A h

2. Nie do złota i mirry, 
Nie do różanych pachnideł, 
Ale do szopki w zawieję 
Tej nocy Pan do nas przybył. 
Nie do wieży z księgami, 
Gdzie mędrcy świata najwięksi, 
Ale do szopki w zawieję, 
Gdzie pastuszkowie są pierwsi.

678. Zwiastowanie
1. O Mario, czemu pobladłaś, Tyś można, jak inna żadna, Afis/DE 
Bo poczniesz Króla nad króle, a nazwą Go Emanuel.  Afis/DE

Ref.: Nie trwóż się Mario-Lilijo,     EAFis7h 
Dzieciątko Święte powijesz,     hcisfis 
Siankiem Mu żłóbek wyścielesz,     E7AFis7h 
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem.    hEE7A 
Radować wszyscy się będą, muzyką chwalić, kolędą, Afis 
Bić będą niskie pokłony przed Twoim,   hEE7 
Jednorodzonym, Jednorodzonym.             E7A/A7DEA

2. Nadzieje ludów spełnione, bo Ciałem się stanie Słowo, 
Niech będzie błogosławiony żywota Twojego Owoc.

Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.
       (św. Jan Chryzostom)

kolędy
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679. Panie, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami
1. D G D / D G D A / D G A D

2. d g A d (A) /x2 

    F g C F /x2 

    d g A d /x2

3. C d G C  /  a d G C / F f  C a / d G C   

680. Chwała na wysokości Bogu
Ref: Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria! (Gloria) G h C D (C D)

1. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię,  G 
wielbimy Cię, wysławiamy Cię,   h
dzięki Ci składamy,    C
bo wielka jest chwała Twoja.   D   
Panie Boże, Królu Nieba   G
Boże Ojcze Wszechmogący   h
Panie, Synu Jednorodzony,   C
Jezu Chryste. /x3    D C D

2. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest Święty,
tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś Najwyższy.
Jezu Chryste z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca.

 Zak. Amen, Amen, Amen, Amen!
 (Amen)

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, 
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. (św. Augustyn)
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681. Psalmy
1. D A h G A D || D A h / G A
2. G D C D G || e C / D G / e C / G D
3. e D C a e || G D / C a / D h / C D E
4. Wielki Post a G F G a || a C / C d / G a / F E
5. Wielki Post e C D e || e h e / C a e / a h C a / D e
6. G h C D || G h / C D

682. Alleluja
1. F a F C G C (G)
2. E H7 cis gis / A E A / E H7 E
3. D fis G A D (A)
4. e h C G / (C a ) C G e h / C G H

683. Chwała Tobie, Słowo Boże
1. H E A H E

684. Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia 
chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w 
Imię Pańskie. * Hosanna na wysokości. 

1. C e a F G/x2 | C e F G C G/x2 | C F G C G / C e F G C G 

   A cis fis D E/x2 | A cis D E A E/x2 | A D E A E / A cis D E A E 

Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają. (św. Jan Paweł II)

części stałe
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2. d g C d

3. e h 

4. e D C H   /     d C B A

5. D D4/7 Dadd9  G A D /x2 | A   D   G A D  G A D  /x2 

685. Baranek Boży
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

1. e | D h e/ x2   fis | E cis fis

2. D h G A

3. e C a D/x2 | e D C a/ e D a/x2

4. C e F G/x2 F G C e/ F G F C (G)

686. Różaniec
1. D e A D/ h e A D

687. Koronka do Bożego Miłosierdzia
1. e D h7 a7

To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy z Tym, który jest Wszechmocny (św. Bonifacy)
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Tabela akordów

C Cis D Dis E F

X

x

X4

X6

x6

X7

x7

X7+

X9

x9

X9+

X0

X7
4

X7
6
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Tabela akordów
Fis G Gis A B H
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A
Abba, Ojcze,   11        1
Abba, Ojcze, należę do Ciebie  11       2
Absolutnie nic   12       4
Aby uwielbić Jezusa   11       3
Adonai    12       5
Akt skruchy   12       6
Alleluja, chwalcie Pana   13       8
Alleluja, hosanna   12       7
Alleluja, niech zabrzmi Panu  13       9
Alleluja, On jest światłem  13      10
Alleluja, wznieś pod niebo głos         14      11
Amen (Natchnij nas)          14      12
Ani oko, ani ucho *   14      13
Anioł pokoju   15      15
Anioł Stróż *   15      16
Apel Jasnogórski   14      14
Ave Maryja (Gdy klęczę przed Tobą) 16      17
Ave Maryja (Pozdrawiam Ciebie, Matko) 16      18

B
Barka    17      20
Bądź blisko mnie   16      19
Bądź Królową   17      21
Bądź pozdrowiony   17      22
Bez Ciebie          18      23
Będę Pana czcił   18      24
Będę śpiewał Ci   18      25
Będę śpiewał Tobie   18      26
Będziemy tańczyć   18      27
Będziesz miłował   19      28
Bili Go trzciną   19      29
Blisko, blisko jesteś   19      30
Blues Maryjny (Trudno ci w życiu…) 19      31
Błogosław, duszo moja, Pana  20      32
Błogosławieni   22      36
Błogosławieni miłosierni (Hymn ŚDM) 21      34
Błogosławieństwo darów  22      37
Błogosławię Cię   23      39
Bo góry mogą ustąpić I  20      33
Bo góry mogą ustąpić II  21      35
Bo miłosierny jest Pan i łaskawy  24      41

Bo nikt nie ma z nas   22      38
Bogaty w każdy cud   23      40
Bogu wyśpiewam   24      42
Bogurodzica Dziewica         25      44
Boża radość jak rzeka          24      43
Boże bliski           25      45
Boże, mój Boże   25      46
Boże, Twa łaska   26      47
Bóg i tylko On   26      48
Bóg jest tu           26      49
Bóg kocha mnie   26      50
Bóg nie umarł   26      52
Bóg ojców naszych   26      53
Bóg pierwszy   27      54
Bóg tak umiłował świat  27      55
Bóg, nasz Pan   26      51
Braciszkowie skrzydlaci  27      56
Budujemy dom   27      57
Burza    28      58
Była cicha i piękna jak wiosna  28      59
Byłem kiedyś sam   28      60

C
Cała Ziemio, wołaj   29      62
Cedr    29      63
Chcę Ci zaufać (Zawadka 2001)  30      64
Chcę przestąpić Jego próg  28      61
Chcę wywyższać Imię Twe  30      65
Chciałbym biec   30      66
Chlebie najcichszy   31      67
Choć przepłyną po nas rzeki *  31      68
Chodziłeś Panie   32      71
Chodźcie jeść   31      69
Chodźcie, powróćmy do Pana  32      72
Chryste, którego nie znamy  32      73
Chrystus Pan karmi nas  33      74
Chrystus Pan, Boży Syn  31      70
Chrystus to nadzieja cała nasza  33      75
Chrystus wodzem   34      76
Chrystusie           34      77
Chrześcijanin tańczy   34      78
Chwal Adonai   34      79

Alfabetyczny spis piosenek
Tytuł    Str   Nr
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Chwalce Pana Niebios   35      82
Chwalcie Pana, narody   35      81
Chwalę Ciebie, Panie   34      80
Chwalę Cię, Panie   35      83
Chwalmy wszyscy Go          36      84
Chwała Tobie, Panie (Biali, Czarni ...) 36      85
Ci, którzy Jahwe ufają          36      86
Ciągle zaczynam od nowa  37      87
Cichy zapada zmrok   37      88
Ciebie całą duszą pragnę  38      89
Cierpliwość   39      91
Cieszcie się, weselcie się  38      90
Co mam    39      92
Com przyrzekł Bogu          39      93
Coś się święci *   40      94
Cóż Ci mogę, Panie, dać  40      95
Cuda Boże (Ps 114)   41      96
Czarna Madonno   41      97
Czcijmy Jezusa   41      98
Czekam na Ciebie   42      99

D
Daj słowom sens   42     100
Dekalog    43     102
Do Ciebie, Boże mój          43     103
Do Ciebie, Panie   42     101
Do góry nogami *   44     105
Dokąd idę           44     106
Dostaliśmy          43     104
Dotknął mnie dziś Pan          45     108
Dotknij, Panie, moich oczu  44     107
Droga *    45     109
Droga (Idę, Panie, Twoją drogą)  45     110
Droga krzyżowa   46     111
Droga krzyżowa (Matko, która nas znasz) 47     112
Duchu miłości   48     113
Duchu Ogniu   48     114
Duchu Święty, Boże przyjdź I  49     116
Duchu Święty, Boże przyjdź II  49     117
Duchu Święty, nie odchodź  48     115
Duchu Święty, ogarnij mnie  49     118
Duchu Święty, Panie przyjdź  49     119
Duchu Święty, pouczaj mnie  50     120
Duchu Święty, przyjdź (Napełnij serce me) 50     121

Duchu Święty, przyjdź (Niech wiara...) 50     122
Duchu Święty, przyjdź i rozpal nas  50     123
Duchu Święty, Stworzycielu  50     124
Duchu Święty, Tchnienie Ojca  51     126
Duchu Święty, wołam Cię  50     125
Duchu Święty, wołam: przyjdź  51     127
Duszo ma Pana chwal   52     129
Dzielmy się wiarą jak chlebem  51     128
Dzięki Ci    53     131
Dzięki Ci, Panie   52     130
Dzięki za Twój krzyż   54     134
Dzięki, kochany Ojcze z nieba  53     132
Dzięki, o Panie   53     133
Dziękujcie Panu, bo jest dobry  54     135
Dziękuję Ci I   55     137
Dziękuję Ci II   55     138
Dziękuję Ci za tyle bólu  54     136
Dziękuję, że…   55     139
Dzisiaj spojrzał na mnie Pan  56     140

E
Exodus    57     142
Exodus II    56     141

F
Fale    57     143
Flaga    57     144
Franciszkowe pytania   58     146
Franek    58     147

G
Gdy kiedyś Pan   57     145
Gdy marzę    59     148
Gdy po wielkim połowie  59     149
Gdy schodzimy się   59     150
Gdy tak wisisz na krzyżu  59     151
Gdy wpatruję się   60     152
Gdyby wiara Twa   60     153
Gdybym nie miał Ciebie  61     155
Gdybym przechodził   60     154
Godzien, o godzien   61     156
Godzien, o godzien jest Bóg  61     157
Golgota (Przyjdź na Golgotę)  62     158
Golgoto    63     160
Gwiazda nadziei   62     159

Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr
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H
Hej, Jezu    63     161
Historia    64     163
Hosanna na Niebiosach  64     164
Hymn o krzyżu   63     162

I
Idę przed siebie   65     165
Idzie Jezus    65     166
Idzie mój Pan   65     167
Idziesz przez świat *   66     169
Izrael    65     168

J
Ja jestem rybakiem Pana *  66     170
Ja się śmieję   67     172
Ja wierzę, że to Jezus   67     173
Ja, Pan Bóg Twój   66     171
Jak Dawid    67     174
Jak długo, Panie (Psalm 13)  68     175
Jak dobrze być i kochać Ciebie  68     176
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie 68     177
Jak łania    69     179
Jak mi dobrze   68     178
Jak ożywczy deszcz   69     180
Jak wielki jest Bóg   69     181
Jak wielki jest Pan   69     182
Jak wyśpiewać Ci   70     183
Jak źdźbła trawy   70     184
Jaka siła *    70     185
Jaki był ten dzień   71     186
Jam jest Chleb Życia   71     187
Jeden chleb    72     189
Jeden dzień w przedsionkach Twoich 73     194
Jeden jest tylko Pan   71     188
Jedynie w Bogu   72     190
Jest jedno Ciało   73     192
Jest na świecie miłość   73     193
Jestem kochany   73     195
Jestem tu, by wielbić   72     191
Jesteś ciszą (Efrem)   74     197
Jesteś dobry   74     198
Jesteś Królem   74     196
Jesteś radością mojego życia  75     200

Jesteś, Panie, winnym krzewem  75     199
Jeśli chwały chcę   75     201
Jeśli radość w sercu chcesz mieć  76     203
Jezu Chryste   75     202
Jezu, Baranku zraniony   76     204
Jezu, jesteś tu   76     205
Jezu, mój Jezu   76     206
Jezu, Tyś jest   76     207
Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest  77     208
Jezus (Pokonał śmierć)   77     209
Jezus Chrystus moim Panem jest  77     210
Jezus jest naszą siłą   77     211
Jezus jest tu   77     212
Jezus jest z nami tu   77     213
Jezus mą miłością jest   78     214
Jezus siłą mą   78     217
Jezus superbohater   79     219
Jezus zwyciężył   80     222
Jezus, mój Pan   78     215
Jezus, najsłodsze Imię   78     216
Jezus, najwyższe Imię   79     218
Jezus, Święty Namaszczony Pan  79     220

K
Kalwaria rock’n’roll *   80     223
Każde słowo Jahwe   79     221
Każdego dnia   81     225
Każdego dnia (Widzisz każdy nasz krok) 81     226
Każdy wschód słońca   81     227
Kiedy cichnie dźwięk   82     228
Kiedy ranne wstają zorze  82     229
Kiedy wrócił Pan   80     224
Kiedy zobaczysz   83     231
Kiedyś wino i chleb   83     232
Kochaj i rób co chcesz   84     234
Kocham Ciebie, Jezu   82     230
Kocham Twoją wolę, Panie  85     237
Kocham, więc nie muszę się bać  83     233
Kochany bracie   85     238
Krzyż w San Damiano   84     235
Krzyżu Chrystusa   86     239
Któryś stworzył   84     236
Ku Tobie, Miasto Święte  86     240

Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr
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L
Laudate, Dominum   86     241
Laudate, omnes gentes   86     242
Laudato si’    86     243
List do Boga*   87     244
Liść    87     245
Lud Twój, Panie   88     247

Ł
Łaską jesteśmy zbawieni  88     248
Łąki i nieba   88     249

M
Magnificat    87     246
Mam Ciebie   89     250
Mam to w sobie    89    251
Mama Królowa    89    252
Marana Tha    90    253
Mario, proszę, spraw    90    254
Maryjo!     90    255
Maryjo, Matko mojego wezwania   91    256
Maryjo, śliczna Pani    91    257
Matka     91    258
Matko o twarzy czarnej   93    262
Matko, która nas znasz    92    259
Memu Bogu    92    260
Miałem Pana zawsze przed oczami   92    261
Miłość     93    263
Miły mój     94    265
Miriam     94    266
Misericordias Domini    93    264
Mocą swą     94    267
Modlitwa najemnika *    95    269
Modlitwa o wschodzie słońca   94    268
Moi przyjaciele *    95    270
Moje owce     96    271
Moje życie     96    272
Może daleko    97    274
Mój dom *     96    273
Mój Jezu     97    275
Mój Jezus     97    276
Mój ląd     98    278
Mój Mistrzu    99    280
Mój Zbawiciel    97    277
Mów do mnie, Panie    99    281

Mówisz - miłość    99    282
Mrok     98    279

N
Na drugi brzeg   100   283
Nad Jordanem   100   284
Nad rzekami Babilonu   100   285
Nadejdzie dzień   101   286
Nagle    103   292
Najwyższy dobry   102   291
Nasz Bóg jest potężny   101   287
Nasz Bóg jest wielki   103   293
Nasz Pan    101   288
Nasza Matka   104   294
Nasza modlitwa   104   295
Nasza przyjaźń   105   297
Natchnij mnie   104   296
Nic nie musisz mówić   101   289
Nie boję się *   106   301
Nie bój się I   105   298
Nie bój się II   105   299
Nie bójcie się życ   101   290
Nie gromadźcie skarbów tutaj  106   302
Nie jesteś sam   107   303
Nie lękajcie się   107   304
Nie ma innego   107   305
Nie mam nic   108   306
Nie płacz    108   307
Nie szczycę się   109   310
Nie szukaj, nie pragnij   108   308
Nie ścigaj się z miłością  108   309
Nie umiem dziękować Ci, Panie  109   312
Nie wiem    109   311
Nie zabraknie mi nigdy chleba  109   313
Nie zdejmę krzyża   110   314
Niebo jest w sercu mym  110   315
Niebo to    105   300
Niech będzie chwała   110   316
Niech cała Ziemia   111   318
Niech miłość Twoja, Panie  110   317
Niech nas ogarnie   111   319
Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie 111   320
Niech się radują   112   321
Niech strumienie żywej wody  112   322

Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr



Śpiewnik Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej250
Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr
Niech Twój Święty Duch  112   323
Niech was Pan błogosławi i strzeże 112   324
Niecha miłość Twa   113   325
Niechaj zstąpi Duch Twój  113   326
Niegodny    113   327
Niepojęta łaska   113   328
Niepojęty, niezmierzony  115   332
Niewierny *   114   329
Niosę swój ludzki los   114   330
Nowa szata    115   333

O
O cuda, cuda   116   334
O Jezu, w Hostii utajony  116   335
O Pani, ufność nasza   116   337
O Panie, nasz Panie   116   338
O Panie, szukasz dzieci swych  117   339
O Panie, Ty nam dajesz  117   340
O Panie, Tyś moim Pasterzem  117   341
O Ty, co mieszkasz sam  118   343
O, dobry Panie   116   336
O, Hostio święta   114   331
O, Piękności niestworzona  117   342
O, wychwalajcie   118   344
Oblicze Twe rozświetla mnie  118   345
Oblubieniec   119   347
Oczekuję Ciebie, Panie   119   348
Oczy zapatrzone   118   346
Oczyszczenie   120   350
Oddajmy cześć   120   351
Ofiaruję Ci    119   349
Ofiaruję Tobie, Panie mój  121   353
Ofiaruję, Panie, Ci   120   352
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas  121   354
Ogniu, posól nas   121   355
Ogrody    122   357
Ojcze dobry   121   356
Ojcze Franciszku   122   359
Ojcze nasz (Często stamtąd…)  123   360
Ojcze Niebieski   122   358
Olejek (Psalm 45)   123   361
On czeka na nas   123   362
On i ja    124   363
On jest Bogiem wiernym  124   364

Orły    124   365
Orzeł    124   366
Oświeć drogą mą   124   367
Oto ja    124   368
Oto jest dzień   125   369
Oto są baranki młode   126   373
Oto są czasy Eliasza   125   370
Oto stoję u drzwi i kołaczę  125   372
Otwórz Bogu serce swoje  126   374
Otwórz oczy duszy mej, Panie  125   371
Otwórz okna   126   375

P
Pan blisko jest   127   376
Pan jest mocą i pasterzem  127   377
Pan jest mocą swojego ludu  127   378
Pan jest Pasterzem moim II  127   379
Pan jest Pasterzem moim II  127   380
Pan jest Pasterzem moim III  128   381
Pan Jezus jest tu   129   385
Pan mnie strzeże   129   387
Pan moją mocą   128   382
Pan moją mocą (Rzucił w morze)  128   383
Pan rzekł    129   386
Pan wywyższony   128   384
Pan zmartwychwstał i jest z nami  129   388
Panie Boże, Tobie śpiewam  130   389
Panie dobry jak chleb   130   391
Panie i Boże nasz   131   392
Panie mój    132   395
Panie mój, przychodzę dziś  131   394
Panie nasz    132   396
Panie, do kogóż pójdziemy dziś  130   390
Panie, który za nas umarłeś  131   393
Panie, pragnienia ludzkich serc  132   397
Panie, przyjdź (Nim świt)  133   398
Panie, światło miłości Twej świeci  133   399
Panie, Twa dobroć   134   402
Panie, Twój tron   135   403
Panie, wzywam Imię Twe (Oceany) 134   401
Panie, znajdę Cię na pewno  133   400
Panience na dobranoc   135   404
Panienko Najświętsza   135   405
Pańska jest Ziemia   137   408
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Pasterz    136   406
Pewnej nocy łzy z oczu mych  136   407
Piastowy jestem syn   137   409
Pielgrzym    138   411
Pieśń jedności   139   413
Pieśń nad pieśniami   138   412
Pieśń Objawienia   139   414
Pieśń Słoneczna   138   410
Piękny dziś nam dałeś dzień  140   416
Pioseneczka   140   417
Płoń    141   419
Po drabinie z drzew   141   420
Podnieś mnie, Jezu   139   415
Podziw    142   423
Pokładam w Panu ufność mą  143   424
Pokłońmy się przed Nim  140   418
Pokorna zielonowłosa *  142   422
Pokój i Dobro   141   421
Pomożesz mi   143   425
Ponad górami   143   426
Potrzebuje cię Chrystus  144   427
Powiedz, jak Cię kochać  144   428
Powietrzem moim jest   145   429
Powołanie    145   430
Pozwól mi przyjść do Ciebie  145   431
Pójdę do Nieba piechotą *  146   432
Póki mego życia   146   433
Pragnę Tobie dziś wyśpiewać  146   434
Prawda jedyna   147   435
Prostuj swe drogi   147   436
Przed tronem Twym   147   437
Przemień mój czas   148   439
Przeogromna ziemio   148   440
Przybądź, Duchu Święty  149   441
Przybądź, Płomieniu   149   442
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych 147   438
Przygotuję Ci serce   150   444
Przyjaciela mam   150   445
Przyjacielu    150   446
Przyjdę do was   149   443
Przyjdzie taki dzień *   151   448
Przyjdź do nas (O, Tajemniczu Płomieniu) 150   447
Przyjdź jak deszcz   152   451

Przyjdź z pokłonem   151   450
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę  151   449
Przyjdź, przyjdź   152   452
Przyjdź, teraz jest czas   152   453
Przyjdźcie radośnie   153   454
Przymnóż nam wiary   153   455
Przystąpmy, chwalmy Go  153   456
Przytul mnie, Jezu   153   458
Psalm 104    154   459
Psalm 54    153   457
Puk, puk, puk *   154   460
Pytania    155   461
Pytanie podstawowe *   155   462

Q
Quo vadis    156   464

R
Raduje się dusza ma   155   463
Rajski ogród   156   465
Rozpędzony *   157   466
Rozpięty na ramionach   158   468
Ruah    157   467
Ruszaj tam    158   469

S
Sandały    158   470
Serce wielkie nam daj   159   471
Sh’ma Israel   159   472
Siloe    159   474
Skosztujcie i zobaczcie   161   480
Słuchaj, Izraelu I   160   477
Słuchaj, Izraelu II   160   478
Spiewa Izrael   162   486
Spocznij na nas   159   473
Still (Schowaj mnie)   160   479
Sto lat, sto lat *   160   475
Stoisz u naszych drzwi   161   481
Stoję dziś    160   476
Stoję przed Tobą, Boże  161   482
Stoję w tłumie   162   483
Swojego Ducha, Panie   163   487
Symbolum    163   488
Szachownica   162   484
Szkarłat    162   485
Szukać warto   162   489
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Ś
Ślady    165   491
Ślepca krzyk   162   490
Śpiewaj: Hosanna   166   493
Światełko *    165   492
Światłem i zbawieniem mym  167   497
Światłość w ciemności świeci  166   494
Święte Imię Jezus   166   495
Świętemu Bogu oddaj cześć  166   496
Święty - uśmiechnięty *  168   500
Święty jest nasz Bóg   167   498
Święty Pan    168   499

T
Ta Krew    168   501
Tak mnie skrusz   169   503
Tak umiłował Bóg świat  169   505
Tak, jesteś godzien   168   502
Tak, tak, tak   169   504
Tato    169   506
Tchnij moc    170   508
Tenemos tanto   170   509
To mój Pan   169   507
To nasz Bóg   170   510
To szczęśliwy dzień   170   511
Tobie chór aniołów   170   512
Trzoda (Wysłuchajcie mego głosu)  171   513
Twoja Krew   171   514
Twoja miłość (większa jest niż całe zło) 172   517
Twoja miłość jak ciepły deszcz  171   515
Twoje miłowanie   172   518
Twoje niebo   173   520
Ty dasz mi pokój serca   171   516
Ty jesteś Bogiem mym   174   525
Ty jesteś darem   173   522
Ty jesteś Miriam   172   519
Ty jesteś skałą zbawienia mego  174   526
Ty masz moc   173   523
Ty tylko mnie poprowadź *  175   529
Ty wskazałeś drogę do miłości  175   528
Ty, co mieszkasz w sercu na dnie  173   521
Ty, Franciszku   174   524
Ty, Panie Jezu, Ty wiesz  175   527
Tyle dobrego   176   530

Tyś jak skała   176   531
Tyś jest Bóg   176   532
Tyś w Wieczerniku   176   533
Tyś, Ojcze    177   534

U
U Pana dziś   177   535
Ubi caritas (Tam gdzie miłość jest)  177   536
Ukaż mi, Panie, swą twarz  177   537
Ukojenie    178   539
Uwielbiajcie Pana   177   538
Uwielbiam Imię Twoje, Panie  178   540

V
Veni Sancte Spiritus   179   542

W
W ciemności idziemy   179   543
W cieniu Twoich rąk   178   541
W ciszy    179   544
W każdy dzień   179   545
W kruszynie chleba   180   547
W lekkim powiewie   179   546
W mocy Ducha   180   548
W mocy słowa   180   549
W niedzielę *   180   550
W obliczu aniołów   181   551
W Tobie    181   552
W Tobie jest światło   182   553
Walc *     182   554
Wejdźmy do Jego bram  183   558
Wesel się, Panno Maryjo  182   555
Wiara czyni cuda *   183   557
Wielbić Imię Pana dziś chcę  182   556
Wielbić Pana chcę   183   559
Wielbij, wielbij Go   184   560
Wielkiego Boga znam   184   561
Wierzę    184   562
Wierzę, że droga, którą idę  184   563
Więcej miłości   184   564
Wody Jordanu   185   565
Wołanie    185   566
Wspaniałą Matką   186   568
Wspaniały Dawco miłości  186   569
Wstanę i pójdę   187   571
Wszystkie moje troski i kłopoty  187   572

Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr
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Wszystkie narody   188   574
Wszystkie nasze dzienne sprawy  187   573
Wszystko smutne *   188   576
Wszystko, Panie, Ciebie chwali  185   567
Wy jesteście na ziemi światłem mym 186   570
Wybrał nas Bóg do zbawienia  188   575
Wyciszenie    189   578
Wykrzykujcie Bogu   189   580
Wykrzykujcie na cześć Pana  188   577
Wypłyń na głebie   189   579
Wystarczy byś był   190   582
Wznieśmy ręce do Boga  190   583
Wzywam Cię   190   581
Wzywam Cię, Duchu przyjdź  190   584

Z
Z całej duszy   191   587
Z Koheleta    191   588
Z Tobą ciemność   190   585
Zabierz mnie, pójdziemy razem  192   590
Zakochaj się w Panu   190   586
Zanim    192   589
Zanim powiem słowo   192   591

Zaśpiewajcie Panu pieśń nową  193   592
Zaufaj Panu   194   595
Zaufałem Bogu i już   193   593
Zaufałem, zaufałem Panu  193   594
Zbawiciel    195   597
Zbawienie przyszło przez krzyż  195   598
Zbawiony *    194   596
Zbliżam się w pokorze   196   599
Zbuduj, Ojcze nasz   196   600
Ześlij deszcz   197   601
Ziemia    197   602
Zjednoczeni w Duchu   198   604
Zmartwychwstał Pan   199   606
Zmartwychwstanie   197   603
Zmęczony Jezu   198   605
Znak pokoju   200   609
Znalazłeś mnie, Panie   200   610
Zobaczcie, jak wielką miłością  199   607
Zrzuć ciężary   199   608
Zwróć swą twarz w stronę Pana  201   611
Zwróćmy ku Panu spojrzenia  201   612
 

Alfabetyczny spis kolęd

 A wczora z wieczora   203   613
Ach, ubogi w złobie   203   614
Anioł pasterzom mówił  204   615
Aniołowie biali   204   616
Biała kolęda   205   617
Bóg się rodzi   205   618
Bracia, patrzcie jeno   206   619
Cicha noc    206   620
Ciemna nocy   207   621
Dnia jednego   207   622
Do Matki (Niech serce me będzie kołyską) 208   623
Do szopy    208   624
Dzisiaj w Betlejem   209   625
Dziś w stajence   209   626
Gdy się Chrystus rodzi   210   627
Gdy śliczna Panna   210   628
Gdy tak w kołysce   211   629
Gore gwiazda Jezusowi  211   630

Gwiazdo, świeć   212   632
Hojka    211   631
Hula wiatr    212   633
Jakaś światłość   213   634
Jeden dzień w roku   213   635
Jezus malusieńki   214   636
Jezusa narodzonego   214   637
Kolęda (O cud, cud, cud)  214   638
Lulajże, Jezuniu   215   639
Lulilaj    215   640
Maleńka Miłość   216   641
Maleńki Jezu   216   642
Mario, czy Ty wiesz?   217   643
Mędrcy świata   218   644
Mizerna cicha   218   645
My też pastuszkowie   219   647
Na powitanie   220   648
Największy Gazda   220   649

Tytuł    Str   Nr

Tytuł    Str   Nr

Tytuł    Str   Nr

Tytuł    Str   Nr
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Narodzenie   221   651
Nie było miejsca dla Ciebie  221   652
O gwiazdo betlejemska  222   653
O mili królowie   218   646
Oj, Maluśki   222   654
Ostatnie światło   224   657
Pasterze mili   223   655
Pójdźmy wszyscy do stajenki  223   656
Przybieżeli do Betlejem  224   658
Przystąpmy do szopy   224   659
Raduj się    220   650
Skrzypi wóz   225   660
Śliczna gwiazda   225   661
Świat na Ciebie czeka   225   662
Świeć, gwiazdeczko mała, świeć  226   663

Tam daleko, daleko   226   664
Trwaj, Wigilio   227   666
Tryumfy Króla Niebieskiego  227   667
Uciekali *     228   668
W dzień Bożego Narodzenia  228   669
W grudniowe noce   226   665
W Małym Cichym *   229   671
W żłobie leży   229   670
Wigilia (Biały opłatek)   230   672
Wody Cedronu   230   673
Wśród nocnej ciszy   230   674
Z narodzenia Pana   231   675
Zbliża się noc   231   676
Złota Jerozolima   232   677
Zwiastowanie   232   678

Tytuł    Str   Nr Tytuł    Str   Nr

* Uwaga: w związku, że wykonuje się podczas liturgii bardzo różne pieśni i piosenki  
oazowe, zostały oznaczone poprzez * te z naszego śpiewnika, które w szczególności, w 
żaden sposób nie nadają się i nie mogą być wykorzystywane do śpiewu liturgicznego.  
Jednocześnie zwracamy uwagę, by właściwie dobierać śpiewy podczas liturgii.

[Muzyką liturgiczną nazywamy tę muzykę, która może być używana przy sprawowaniu 
kultu Bożego. Zgodnie z treścią Instrukcji „Musicam sacram” powinna się ona odznaczać 
charakterem sakralnym oraz doskonałością formy (MS 4a). Celem muzyki liturgicznej jest 
„chwała Boża i uświęcenie wiernych” (KL 112)] (Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce 
liturgicznej po Soborze Watykańskim II)
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