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1 ABBA, OJCZE 

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, CFG 
Z kajdan i z samych siebie, CFG 
A Chrystus, stając się bratem, CEaF 
Nauczył nas wołać do Ciebie. CFG 

Ref. Abba, Ojcze, CFCG 
Abba, Ojcze, CFCG 
Abba, Ojcze, CEaF 
Abba, Ojcze! CGC 

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 ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, eD 
Że Syna Jednorodzonego dał, Che 
Aby każdy, kto w Niego wierzy, 
Nie zginął, lecz życie wieczne miał. 

Lecz by mógł żyć na wieki, (D)GD 
By mógł żyć na wieki. eH7 
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3 ALLELUJA, AMEN, AMEN 

Ref. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja! eDe 

1. Jezus Chrystus jest Panem – On naszym Panem jest. /x2 De 

Jezus Chrystus jest Panem – On naszym Panem. 
Amen, amen, alleluja!  

2. Jezus Chrystus zmartwychwstał... 

3. Posyła nam Ducha... 

4. Chrystus do nas powróci... 

5. Radujcie się bracia... 

 

4 ALLELUJA, CHWALCIE PANA 

1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, DGDA 
Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd, DEGA 
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,  
Chwalcie Go, bo króluje pośród nas. 

Ref. Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja. GAh AG Ah 

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. 

 

5 ALLELUJA, NIECH ZABRZMI CHWAŁA 

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. a G F ea 

1. Niech zabrzmi chwała Panu w niebiosach, a ea 

Na wysokościach cześć niech oddadzą, GCGa 

Wielbijcie Pana, duchy niebieskie, FGa 

Wielbijcie Pana, Jego zastępy. ea 

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana, 
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana, 
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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 siłę 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. 

 

6 AMEN, AMEN 

Ref. Amen, amen, Bóg miłością jest, dCd 
Moje serce tą miłością płonie. FC 
Amen, amen, Jezus Panem jest, dCd 
Jego Duch wypełnia wnętrze me. FCd 

1. On otworzył serce, by napoić mnie, FCF 
W cud zamienił przekleństwo tego świata. gA7 
Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk. FCF 
Od tej chwili już nie grzesz – do mnie rzekł. gAd 

2. Moje serce zaorał, swoją zrosił Krwią, 
By wydało owoc przedziwny. 
Bierzcie, jedzcie – powiedział – oto Ciało Me, 
Abym ja tak samo czynić mógł. 

3. On uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe 
I nad ziemię został wywyższony. 
Nieskalany Baranek, chcę się dotknąć Go 
I na wieki spocząć, spocząć w Nim. 
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7 ANIELE BOŻY 

Aniele Boży, Stróżu mój, E 
Ty zawsze przy mnie stój. DA 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, E 
Bądź mi zawsze ku pomocy. DA 
Strzeż mnie od wszelkiego złego DAE 
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen! DAE 

 

8 BARKA 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, CGaC 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; FG 

By łowić serca Słów Bożych prawdą. CG CC7 

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, FGCa 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. dGCC7 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą i czyste serce. 

3. Ty potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem, 
Mych kropli potu i samotności. 

4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią i słowem życia. 
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9 BARUCH HASZSZEM 

Baruch haszszem, hammaszijah, Jeszua. da da 
Baruch haszszem Adonai, 

Wysławiaj imię Mesjasza, Jezusa, 
Wysławiaj imię Pana. 

 

10 BĄDŹ KRÓLOWĄ MOICH CZYSTYCH MYŚLI 

1. Bądź Królową moich czystych myśli, eH7e 
Uchroń przed brudem me serce. CDe 
Nie pozwól kochać świat bez krzyża, eH7e 
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. CDe (H7) 

Ref. Matko łaski pełna, pod Twoją obronę nas weź, GFae  
Aby wiara nasza chwałą była Bogu. CDaH7 
Ojcu, Synowi, Duchowi. eCaH7 

2. Bądź Królową moich snów nadziei, 
Uchroń przed fałszem mą duszę. 
Nie pozwól w pieniądz jej 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 ich zamienić, 
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. 

 

11 BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE, MOCY MOJA 

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja. DGADh 
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją, GA7Dh 
Tobie ufam i bać się nie będę. DeA7D 
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12 BIADA 

1. Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. hA 
Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, G 
Kto mówi Mu: Panie, Panie, Panie. eAFis 
Lecz ci co w biednych i strapionych h 
Swych bliźnich wczas rozpoznali. A 
Ci dostąpią miłosierdzia Boga, G 
Bo miłość swą Bogu okazali. eFis 

Albowiem 
Wszystko to, czegośmy im nie uczynili, hD 
Tegośmy i nie uczynili Mu, swojemu Bogu. AGe 

2. Biada nam wcale nie temu, byśmy życie swe stracić mieli. 
Baczmy raczej, bracia, jak żyjemy, 
Byśmy na wieki nie zginęli. 
Wszak każdy zbierze, co posieje, 
Niech więc sieje każdy, co z Boga przyjął. 
Głodnych dobrem niech nasyci, 
W dom przyjmie strudzonych, 
Bo żąda tego miłość. 

Dla której 
Wszystko to, czegośmy im nie uczynili, 
Tegośmy i nie uczynili Mu, swojemu Bogu. 

3. Chwała tym, co jak On są miłosierni, (A) Gh 
Chwała im, bo przez to Bogu wierni. G DA  
On po imieniu wezwie ich, gdy przyjdzie znów. CGeh 
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13 BŁOGOSŁAW PANA, IZRAELU 

Ref. Błogosław Pana, Izraelu, GDeD 
Chwal Go, wywyższaj na wieki. 
Błogosław Pana, Izraelu, 
Ze śmierci wydobył cię. 

1. Wszystkie dzieła Pańskie, błogosławcie Pana. GDe CDe 
Chwalcie Go i wywyższajcie, błogosławcie Pana. 
Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana. 
Chwalcie Go niebiosa, błogosławcie Pana. 

2. Wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana. 
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana. 
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana. 
Gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana. 

3. Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana. 
Wszyscy słudzy Pańscy, błogosławcie Pana. 
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana. 
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana. 

4. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana. 
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana. 
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana. 
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana. 

5. Rosy i szrony, błogosławcie Pana. 
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana. 
Śniegi i lody, błogosławcie Pana. 
Dnie oraz noce, błogosławcie Pana. 

6. Światło i ciemności, błogosławcie Pana. 
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana. 
Góry i pagórki, błogosławcie Pana. 
Wszelkie rośliny na ziemi, błogosławcie Pana. 

7. Wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana. 
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana. 
Dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana. 
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana. 
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14 BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd cisAE 
Przyjdzie mi pomoc; DAE 
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On HFis 
Miłosiernym jest! AHCis 

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

Ref. Błogosławieni miłosierni, EHcisA 
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią! EHFis4-3 

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! 

6. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, AHcis 
Swe troski w Panu złóż AHA 
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż AHcis 
Żyje Pan, Twój Bóg! AHCis 

Ref. Błogosławieni miłosierni, AEfisD 
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią! AEH4-3 
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15 BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE 

Błogosławione jest imię Twe /x2 EHA 
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć. Hgicis 
Tyś jedynie Panem jest. fisDH 

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki! EgisACD 
Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem! 
Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki! 
Powstań! Chwal Boga wciąż, EgisA 
On Panem wszechświata jest! CEDE 

 

16 BŁOGOSŁAWIONY KRZYŻU CHRYSTUSA 

Ref. Błogosławiony Krzyżu Chrystusa, aGea 
Ty sam byłeś godzien nosić Króla Niebios. 
Znaku Bożej męki i triumfu Pana, 
Usunąłeś ciemność, przywróciłeś radość. 

1. Witaj, Krzyżu święty, witaj, chlubo ziemi, ada aGa 
Nadziejo jedyna, która dajesz radość. 

2. Znaku odkupienia i ratunku w trwodze, 
Na Tobie zawisło życie, życie wszystkich ludzi. 

3. Drzewem pokonani, drzewem wyzwoleni, 
Sławimy Cię dzisiaj, drzewo życiodajne. 

4. Drzewo godne sławy, wielki skarbie świata, 
Śpiewamy Ci hymny, pełne uwielbienia. 

5. Bogu Ojcu chwała, w Krzyżu Jego Syna, 
Duchowi miłości, wspólne uwielbienie. 

6. Drzewo triumfalne, niechaj obdarzy ludzi 
Pokojem wieczności, łaską i weselem. 
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17 BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ 

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, fisE fisE 
Ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie. 

Tak mówi Pan, tak mówi Pan, 
Tak mówi Pan, który kocha Ciebie. 

I choćby matka, która kocha syna swego łona, opuściła go, 
To ja, Bóg Ojciec Wszechmogący nigdy, nigdy, nigdy 
Nie opuszczę Cię. 

 

18 BO JAK ŚMIERĆ POTĘŻNA JEST MIŁOŚĆ 

Bo jak śmierć potężna jest miłość, DGD 
A zazdrość jej nieprzejednana jak szeol. eGD 
Żar jej, to żar ognia, płomień Pański. DGD GD 
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, GA 
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki. DAD 

 

19 BOŻE, JESTEŚ MOIM BOGIEM 

Ref. Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. 

1. Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, 
Jak spękana, zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie. 

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. 
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20 BOŻE MÓJ, GDZIE JESTEŚ? 

Ref. Boże mój, gdzie jesteś? (H) ea 
Ciało me usycha, DG 
Zmysły me umarły. Ca 
Pozwól znaleźć się już. aH 

1. Boże, spraw, bym była dla Ciebie, 
We wszystkim, spraw, spraw żebym znikła! 
Niech króluje we mnie Twa miłość, 
Niech me serce stanie, stanie się ołtarzem. 

2. Chcę być miłością w milczeniu, Boże mój, 
Pozwól mi objąć sercem ziemię. 
Ukryj mnie, Panie, na zawsze w Tobie, 
Strzeż mnie, mój Boże, zawsze strzeż mnie. 

3. Niech króluje we mnie Twa miłość. 
Niech moje serce stanie się ołtarzem. 
Przy mnie, Panie, bądź, przemieniaj mnie. 
Chcę być światłem w ciemności. 

4. Chcę być miłością w milczeniu, mój Boże. 
Pozwól mi objąć sercem ziemię. 
Boże, spraw, bym była dla Ciebie, 
Spraw, spraw, spraw żebym znikła! 
Ukryj mnie na zawsze w Tobie, 
Panie mój, strzeż mnie dobrze i zawsze. 
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21 BOŻE, MÓJ BOŻE 

Ref. Boże, mój Boże, dlaczego eC 
Opuściłeś mnie w moim utrapieniu? GH7 
Wołałem do Ciebie przez cały dzień, 
Ale Ty zasłoniłeś swoje uszy. 

1. Boże, zbaw mnie w imię swoje, ae 
Swoją mocą broń mojej sprawy. ae 
Boże, nakłoń swego ucha na słowa ust moich. CG H7 

2. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, 
A wrogowie moi czyhają na me życie. 
Nie mają Boga przed swymi oczami, chcą mojej śmierci. 

3. Ale oto Bóg mi dopomaga, 
Pan sam podtrzymuje me życie. 
Będę sławił Twe imię, bo jest dobre, bo mnie ratuje. 

4. Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, 
Zaufam na wieki łaskawości Boga. 
Chcę Cię wysławiać za to, coś mi uczynił i polegać na Twym imieniu. 

 

22 BOŻE, MÓJ BOŻE, SZUKAM CIEBIE 

Boże, mój Boże, szukam Ciebie DA 
I pragnie Ciebie moja dusza, hfis 

A ciało moje tęskni za Tobą, GD 
Jak ziemia zeschła i łaknąca wody. AD 

 

23 BOŻE, TWA ŁASKA 

Boże, Twa łaska nad nami jest, EHA 

Twoja miłość przychodzi wciąż. 
Działasz w mocy pośród nas; fisAH 

Przenikasz serca, gładzisz grzech. 

My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej, EHA 
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. 
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24 BÓG DAŁ CZAS NA NADZIEJĘ 

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwa, hAGFis 
Czas na taniec, na śmiech i na ciszę w kościołach widnych. 
Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale. 
Oto droga, by iść co dzień dalej i dalej. 

Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, DA 
Tyle wspólnych znajdować spraw, hGAD 
A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. DAh 

2. Kiedy Pan przyjdzie sądzić nasze czyny i naszą marność, 
Damy kłosy, a On spali plewy, oddzieli ziarno. 
Będzie sądził z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej. 
Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto. 

 

25 BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 

Bóg jest miłością, GCG 
Miejcie odwagę żyć dla Miłości. heaD 
Bóg jest miłością, nie lękajcie się. GC(a)GD eaDG 

 

26 CHCĘ BYĆ TWOIM ZIARNEM 

Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł, GaCG 
Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie, GaCG 
Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył, ehCG 
Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie! ehCD 

Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy, GD 
Taki mały będę kochał Ciebie! aGD 
Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim, 
Chcę miłością stać się w Twoim sercu! 

Odpocznij we mnie, Umiłowany mój, 
Moja miłości, moje wszystko! 
Odpocznij we mnie, mój Ukochany, 
Wejdę w zmartwychwstanie, 
Nie spostrzegłszy śmierci. G 
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27 CHCĘ DO CIEBIE PODOBNYM BYĆ 

Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu, CeF(G) 
Chcę do Ciebie podobnym być. 

Naczyniem, które byś napełniać mógł, ea 
Chcę do Ciebie podobnym być. FCGC 

 

28 CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG 

Chcę przestąpić Jego próg DG 
Z dziękczynieniem w sercu mym Dh 
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go! DGA 
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg, DGDh 
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. eAD 

Pan radością mą, Pan radością mą, DGDh 
Chce śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest. GA DGA 
Pan radością mą, Pan radością mą, DGDh 
Chce śpiewać Mu, bo Pan radością mą. GAD 

 

29 CHCĘ TRWAĆ PRZED TOBĄ 

Chcę trwać przed Tobą w dziękczynieniu ahe 
I w uwielbieniu spalać się przed Tobą. 
O nic nie prosić, o nic nie błagać, 
Tylko w milczeniu Cię miłować. 

Choć żadnym słowem, żadnym drgnieniem serca 
Nie zdołam wyrazić tego uczucia, 
Co rzuca mnie przed Tobą na kolana 
I każe trwać w miłosnym uniesieniu. 
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30 CHCĘ TYLKO, BYŚ BYŁ 

Chcę tylko, byś był, nic więcej, CFC 
Tylko byś był, nic więcej, FC 
By Twoje skrzydła otuliły mnie. FGF 

 

31 CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE 

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

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, GCDCG 
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, GCDCG 
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, CDhC 
Chce wywyższać Imię Twe. DG (C) 

 

32 CHLEBIE NAJCICHSZY 

Ref. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, GDCD 
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. GDae 

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. eCGD 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. 

2. A ułomki chleba, które zostaną, 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. 

 

33 CHOĆBY GÓRY USTĄPIŁY 

Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiały, AGAG 
Nie porzucisz mnie. D 
Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiały, AGAG 
Będziesz kochać mnie, na wieki już, Panie mój. D A GhA 
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34 CHODŹCIE, ZAWRÓĆMY DO PANA 

Ref. Chodźcie zawróćmy do Pana EF 
On nas rozszarpał, On nas też uleczy! dE 

1. Zranił i opatrzy nasze rany, aG 
Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, Ga 
Trzeciego dnia podniesie nas aG 
I będziemy żyli przed Jego obliczem. GaF 

2. Starajmy się wiec poznać usilnie Pana, 
Że Go znajdziemy, pewne jak zorza, 
Przyjdzie do nas jak deszcz, 
Jak późny deszcz, co zrasza ziemię. 

3. Co ci mam uczynić, Efraimie? 
Co ci mam uczynić, Judo? 
Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny 
I jak rosa, która szybko znika. 

4. Zabijałem ich słowami ust moich. 
I moje prawo wzeszło jak światłość, 
Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, 
Poznania Boga, a nie całopaleń. 

 

35 CHRYSTUS PAN KARMI NAS 

Ref. Chrystus Pan karmi nas (H7) eH7 
Swoim świętym Ciałem, GaH7 
Chwalmy Go na wieki. eCe 

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

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. 
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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. 

 

36 CHRYSTUS WODZEM 

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, DA hfis 
Chrystus, Chrystus Władcą nam. GADG DAD 

Christus vincit, Christus regnat, 
Christus, Christus imperat. 

 

37 CHWALCIE PANA NIEBIOS 

Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze, e 
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. D CDe 

1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla, 
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył, 
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał, 
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja! 

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, 
Kto ma 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! 
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38 CHWALCIE PANA, NARODY 

Ref. Chwalcie Pana, narody, a 
Wysławiajcie Go, ludy, G 
Bo Jego łaskawość nad nami. FE 

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, a 
Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi, F 
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą, G 
Jego królestwo na wieki! E 

2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców, 
Niechaj grają mu na bębnie i cytrze, 
Bo Król sobie w nas upodobał, 
On zdobi 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. 

 

39 CHWALĘ CIEBIE, PANIE 

Chwalę Ciebie, Panie, /x2 i uwielbiam. /x2 A cis 
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Dh GE 
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, Afis 
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. D hE 

 

40 CHWALĘ CIĘ, BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ 

Ref. Chwalę Cię, błogosławię Cię, d 
Panie mój, wyzwoliłeś mnie, C 
Cały świat Tobie śpiewa chwały pieśń. gCd 
(On królem całej ziemi jest). 

1. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Go, dCda 
- Chwalcie Go, błogosławcie Go.  
Wody podniebne, błogosławcie Go, 
- On królem całej ziemi. 
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Niebiosa niebios, błogosławcie Go, 
- Chwalcie Go, błogosławcie Go. 
Słońce i księżycu, błogosławcie Go. 
- On królem całej ziemi. 

2. Gwiazdy na niebie, błogosławcie Go, 
Deszcze i rosy, błogosławcie Go, 
Wichry niebieskie, błogosławcie Go, 
Ogniu i żarze, dziś błogosław Go. 

3. Chłodzie i upale, błogosławcie Go, 
Rosy i szrony, błogosławcie Go, 
Mrozy i zimna, błogosławcie Go, 
Lody i śniegi, błogosławcie Go. 

4. Noce i dni, błogosławcie Go, 
Światło i ciemności, błogosławcie Go, 
Góry i pagórki, błogosławcie Go, 
Wszystkie rośliny, błogosławcie Go. 

 

41 CHWALIĆ CHCĘ MEGO PANA 

Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę, eDe 
Jemu me serce śpiewa nową pieśń. aCDe 
Głosić chcę chwałę Boga najwyższego, eDe 
On wlewa pokój w serce me. CDe 

Jemu chwała – chwała Bogu Ojcu, aDe 
Chrystusowi chwała, cześć! aH7 
W Duchu Świętym – cześć i uwielbienie, aDe 
Bogu w Trójcy chwała, cześć! CH7 

 

42 CHWAŁA BOGU OJCU 

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn, eD eD 
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno w Nich. eD Che 

Śpiewajmy: Alleluja, alleluja, alleluja! GD Che 
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43 CI, KTÓRZY JAHWE UFAJĄ 

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, EH7AH7 
Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki. 

O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem, 
Tak Jahwe otacza swój lud. 
I teraz, i na wieki. I na wieki już. 

 

44 CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA 

1. Ciągle zaczynam od nowa, CGC 
Choć czasem w drodze upadam. dG7C 
Wciąż jednak słyszę te słowa: aGC 
Kochać, to znaczy powstawać. dG7C (E7) 
Chciałem Ci w chwilach uniesień aFa 
Życie poświęcić bez reszty. eG 
Spójrz, moje ręce są puste, aFa 
Stoję ubogi, ja, grzesznik. eG 
Przyjm jednak małość mą, Panie, dG7C (a) 
Weź serce me, jakie jest. dG7C 

2. Jestem jak dziecko bezradny, 
Póki mnie ktoś nie podniesie. 
Znów wraca uśmiech na twarzy, 
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy. 
Wiem, że wystarczy Ci, Panie 
Dobra, choć słaba ma wola. 
Z Tobą mój duch nie ustanie, 
Z Tobą wszystkiemu podołam. 
Szukam codziennie Twej twarzy, 
Wracam co noc pod Twój dach. 

3. Teraz już wiem, jak cię kochać. 
Przyjm moje „teraz”, o Panie. 
Dziś rozpoczynam od nowa, 
Bo kochać, to znaczy powstawać. 
Kochać, to znaczy powstawać. 
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45 CICHY ZAPADA ZMROK 

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. aGC FC 
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. aGC aFa 
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła, CFd GCE7 
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. ada 

2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię, /x2 
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, /x2 
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni, 
Racz wysłuchać i strzec, wiecznych powrotów mych. 

 

46 CIESZCIE SIĘ, WESELCIE SIĘ 

Ref. Cieszcie się, weselcie się, eDGD 
Śpiewajcie i grajcie Mu. CDe (G) 

1. Zagrajcie Panu nową pieśń, GDhC 
Albowiem cuda nam uczynił. GD 
On zbawił nas, objawił się, GDCe 
On wierny jest dla Izraela. De 

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. 
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47 CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE 

1. Czekam na Ciebie, dobry Boże, ad 

Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się. GC (E7) 

Niechaj mi łaska Twa pomoże, ad 

Chcę czystym sercem przyjąć Cię. aE7a (A7) 

Ref. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, da 

Przyjdź i nie spóźniaj się. E7a (A7) 

Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją, da 

Przyjdź i nie spóźniaj się. E7a 

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

 

48 CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ MAŁY 

1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, dC7F BC7 FC 
Ciche błagania ku niebu ślę. gA7 CF (A) 
Twojego przyjścia czeka świat cały, dC7F BC7 FC 
Sercem gorącym przyzywa Cię. gA7 Cd 

Spójrz, tęskniony na tej ziemi, AA7d 
Przybądź, Jezu, pociesz nas! gCF 
Szczerze kochać Cię będziemy, A7d 
Przyjdź, o Jezu, bo już czas! gdA7d 

2. Usłysz, Maryjo, głos Twoich dzieci, 
Tyś naszą Matką na każdy dzień. 
O, daj nam Słońce, które rozświeci 
Grzechu i błędu straszliwy cień. 

Spójrz, tęskniona na tej ziemi, 
Daj nam Zbawcę, Dziecię Twe. 
My dla Niego żyć pragniemy, 
Jemu damy serca swe. 
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49 DAJ MI PIĆ 

Ref. O Panie mój, ja wiem, CG 
Że jesteś tym, który miał przyjść. CFG 
Daj mi wody żywej, DG 
Bym więcej już nie pragnął. FG 

1. Daj mi pić, usłysz słowo Me, CFG 
Niech ono wzbudzi wiarę w sercu twym. CFGC 
W prawdzie stań. GC 

2. Pragnę wiary w sercu twym 
I ognia, który da ci łaskę iść. 
W miłości Mej. 

 

50 DOTKNIJ, PANIE 

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

 

51 DRZEWO KRZYŻA 

Ref. Drzewo krzyża, drzewo krzyża, ea 
Źródło życia wiecznego. DH7 

1. Tyś wyrosło z wiary jak ziarnko, aH7 
Tyś jest owocem obumarcia, aH7 
Tyś jest owocem śmierci. CH7 

2. W twych gałęziach znajdują schronienie 
Wszystkie ptaki niebieskie, 
W twoim cieniu odpoczywam, 
W twych ramionach odnajduję pokój. 
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Ref. Drzewo Krzyża, Drzewo Krzyża, ea 
Źródło życia wiecznego. DH7 

3. Ty wydajesz owoce, gdy nie ma na to czasu, aH7 
Tyś jest drzewem wiecznie zielonym, aH7 
Ty wskazujesz drogę memu sercu. CH7 

4. Na tobie został wywyższony wąż miedziany, 
W twych gałęziach uwikłał się baranek, 
Ty wyrastasz na wzgórzu Moria. 

5. Przez ciebie dokonuje się sprawiedliwość, 
W tobie schroniła się nadzieja świata, 
Twemu drewnu powierzam swe życie. 

6. Twe ramiona porusza delikatny powiew Eliasza, 
Ty stoisz nad wodą płynącą ze świątyni, 
Drzewo życia stojące w raju Boga. 

 

52 DUCHU POCIESZYCIELU 

Duchu Pocieszycielu, pokrzep nas, eCDe 
Duchu Prawdy, uwolnij nas od kłamstw, eCDe 
Odnów oblicze Boga w sercach, stwarzaj nas, eCD he 
Życie nowe nam daj, Duchu Święty. C he 

 

53 DUCHU ŚWIĘTY, DO NAS PRZYJDŹ 

1. Duchu Święty, do nas przyjdź, Ga 
Dotknij w sercach naszych ran, 
Uzdrów je miłością swą, 
Pokój w serca nasze wlej. 

2. Królu życia, do nas przyjdź, 
Niech Twój krzyż jaśnieje w nas, 
Łaską swoją ulecz nas, 
Ogień niech zapłonie dziś. 
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3. Ojcze, Stwórco świata, przyjdź, 
Niech Twój obraz żyje w nas, 
Przyjdź i ześlij Ducha nam, 
Niech umocni życie w nas. 

 

54 DUCHU ŚWIĘTY, DUSZO MEJ DUSZY 

Ref. O Duchu Święty, duszo mej duszy, eheDe 
Uwielbiam Cię! CDe 

1. Przemień nasze napięcie w święte odprężenie, eDGDe 
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. eDGDC 

2. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność, 
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. 

3. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski, 
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. 

4. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość, 
Przemień naszą noc w Twoje święte światło. 

5. Przemień zimę naszych dusz w Twoją żywą wiosnę, 
Przemień naszą pychę w świętą pokorę. 

6. Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość, 
Wypełnij naszą pustkę, wyprostuj nasze drogi. 

 

55 DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ 

Duchu Święty, przyjdź. /x4 DAh DGA 

Niech wiara zagości, nadzieja zagości, GD GD 
Niech miłość zagości w nas. GDA 
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56 DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ, NIECH STANIE SIĘ CUD 

Ref. Duchu Święty, przyjdź, /x2 Ge 
Niech stanie się cud przemiany serca! CGD 

1. Daj mi siłę Twą, abym stał się bezsilny. eD 
Daj mi swoją moc, abym stał się łagodny. eD 
Daj mi mądrość swą, abym stał się prosty. aG 
Daj bogactwo Twe, abym stał się ubogi. aH7 

2. Daj mi radość swą, bym potrafił się smucić. 
Daj sprawiedliwość Twą, bym potrafił nie walczyć. 
Daj mi słowa Twe, abym umiał zamilknąć. 
Daj mi życie Twe, abym umiał umierać. 

 

57 DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ I ROZPAL NAS 

Ref. Duchu Święty! eCaH7 (lub: aFdE) 

O przyjdź i rozpal, nas, i ulecz nas, miłość nam daj! 
O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj! 
O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj! 

 

58 DZIELMY SIĘ WIARĄ JAK CHLEBEM 

Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, CG 
Dajmy świadectwo nadziei. aFG 
Bóg ofiarował nam siebie 
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić 

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

2. Nikt nie zapala lampy, 
By potem ją schować pod korcem. 
Skoro nas Bóg światłem natchnął, 
Trzeba z tym światłem iść w drogę. 
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59 DZIĘKI, JEZU 

1. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, Dh 
Dzięki Ci, że kochasz mnie. GA 

Dzięki Jezu, dzięki Jezu, DhG 

Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. DAD 

2. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, 
Dzięki Ci... 

3. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie... 

4. Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz... 

5. Alleluja, alleluja… 

 

60 DZIĘKOWAĆ CI, MARYJO, CHCĘ 

Dziękować Ci, Maryjo, chcę, aGea 
Naprawiasz błędy me, gdy wołam Cię. GE 
Dziękuję Ci z ufnością mą, aGCa 
Naprawiasz błędy me, miłością swą. GEa 

 

61 DZIĘKUJĘ, JEZU, CI 

Dziękuję, Jezu, Ci, Ty dałeś Matkę mi, D 
Co chroni i osłania, pod krzyżem uczy stać. hfisA 
Ja Ciebie ranię wciąż, Ty za to ran swych krwią 
Obmywasz nieustannie, Wybawicielu mój. 

Więc wołaj, Maryjo, Maryjo spod Krzyża, hfis 
Na rękach swoich mnie w ramiona Syna nieś. AD 
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62 DZIĘKUJĘ, MARIO, TOBIE 

1. Dziękuję, Mario, Tobie, a 
We wszystkim umiesz dostrzec 
Miłującą obecność Zbawiciela. CGd aE 
Twym oczom, Matko, daję, 
Mój wzrok nieczuły wcale, 
Bym umiała dostrzec 
Miłującą obecność Zbawiciela. 

Ref. Matko ma, Mario, Maryjo, aGE 
Matko ma. 

2. Dziękuję, Mario, Tobie, 
Twa wiara mi pomoże, 
Bym umiała dostrzec 
Miłującą obecność Zbawiciela. 
Dziś sercu Twemu daję 
Mą wiarę nikłą stale, 
Bym umiała dostrzec 
Miłującą obecność Zbawiciela. 

 

63 ELI LEMA SABACHTHANI 

Ref. Eli, Eli, lema sabachthani. dCad 

1. Boże mój, wołam przez dzień, Boże mój, wołam i nocą, FCad 
Ty mi nie odpowiadasz i nie zaznaję pokoju. 
Przecież Ty mieszkasz w świątyni, Tobie ufali przodkowie, 
Do Ciebie wołali, zostali zbawieni i nie doznali wstydu! 

2. Ja zaś jestem jak robak, nie człowiek, wyśmiany, wzgardzony, 
Szydzą ze mnie ci, którzy mnie znają i potrząsają głowami. 
Rozlany jestem jak woda, jak wosk topnieje me serce, 
Moje gardło jest jak skorupa, kładziesz mnie w prochu śmierci! 

3. Sfora psów mnie opadła, przebili mi ręce i nogi, 
Policzyć mogę wszystkie moje kości, oni patrzą na moją nagość, 
Moje szaty dzielą między siebie, los rzucają o mą suknię, 
Ojcze, Abba, nie stój daleko, Tatusiu, proszę, ocal mi życie! 
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4. Będziesz głosił swoim braciom wybawienie, Synku mój, 
Oni zobaczą i uwierzą Twojemu świadectwu! 
Ubogi będzie nakarmiony, biedak zostanie wysłuchany, gAgA 
Smutny będzie pocieszony, cichy posiądzie ziemię. 
Cierpiący jest na drodze do Królestwa 
Śpiący w ziemi powstanie do życia, 
Bo tak uczynił Pan. BA  

Pan tak uczynił. F / C 

 

64 GDY KLĘCZĘ PRZED TOBĄ 

1. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd, GhCD GhCD 
Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. GaDG CDG 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 

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. 

 

65 GDYBY WIARA TWA 

Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno, aE 
Te słowa mówi ci Pan. Ea 
I z taką wiarą rzekłbyś do góry: da 
Przesuń się, ach przesuń się! Ea 

A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. aEa 
W imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty. /x4 daEa 

Duch Święty swą mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie. aEa 
Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me. 

Duch Święty swą mocą dotyka cię... 
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66 GDZIE MAMY ZNALEŹĆ NASZĄ PRZYSTAŃ 

Ref. Gdzie mamy znaleźć naszą przystań, D 
Jeśli nie w Tobie? a 
Dokąd nas powiodą nasze nogi, 
Jeśli nie do Ciebie? 

1. Tyś naszą mocą i pieśnią, ogniu nieugaszony, CA 
Kto zdoła Cię ugasić, stanąć przeciw Tobie. 

2. Dokąd mamy pójść, wędrowcy, jeśli nie do Twego Królestwa? 
Chwalcie Pana i Mu śpiewajcie, wszystkie narody. 

3. Utwierdź Kościół, matkę naszą, rozszerz Twoje Królestwo. 
Twoja chwała ponad niebiosa, powiedz jedno słowo. 

 

67 GETSEMANI 

1. Spójrz, tam w górze, w oddaleniu De 
Jakaś postać chyli się. A7DA7 
W tak żałosnym rozmodleniu, 
Klęczy Jezus, Boży Syn. 

Cichutko śpi Getsemani sad, DD7 
Lecz ciszę przerywa raz po raz, eGAA7 
Westchnienie i ból, bo straszny ten bój DhDh 
Przeżywa Jezus mój. eA7D 

2. Jakże ciężką walkę stoczył, 
Wolę Ojca przyjął sam, 
Tam na wzgórzu, na Golgocie 
On wykonał Boży plan. 

Cichutko zaprasza ciebie, pójdź 
I popatrz, jak cierpiał tam wśród wzgórz, 
On zbawić cię chce, miłością się zwie, 
Pan Jezus kocha cię.  
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68 GODZIEN, O, GODZIEN 

1. Godzien, o, godzien nasz Bóg, GDe 
Siedzący na tronie, CGCD 
Baranek wśród chwał, GDe 
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, CGCG 
Hołd i chwałę, i cześć. FCD 

Ref. On Bogiem jest na wieki wieków. /x3 GDCeD 
Amen. G 

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać 
W jedności i prawdzie, 
Oddając Ci hołd, 
Mądrość, wdzięczność, siłę i moc, 
Hołd i chwałę, i cześć. 

 

69 GOLGOTO 

1. Golgoto, Golgoto, Golgoto! ad GC(E) 
W tej ciszy przebywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat, aC FC 
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, da 
Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. EE7 

Ref. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. ad 
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. GC(E) 
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. ad(B) 
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. aEa 

2. Golgoto, Golgoto, Golgoto! 
Ja widzę Cię, Jezu mój, tam, jak wiele masz sińców i ran! 
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, 
Uwolnić mnie z grzechów i win. 

3. Golgoto, Golgoto, Golgoto! 
Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. 
Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win, 
Uwolnił mnie tam Boży Syn. 
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70 GÓRY DO GÓRY 

1. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. E fis gis H cis A E H 
Nagle STOP! Jakiś mur, groźny cień. 
Ach, to strach, to wielka góra lęku. 
Ale ty nie bój się, tylko wierz! 

Ref. Jeśli takich gór nie da się przeskoczyć, A 
Jeśli takich gór obejść nie da się. AH 
No to góry do góry, dziecięca wiara E fis gis H cis A E H 
Może je w morze powrzucać zaraz. 
Góry do góry, morze nie może się doczekać 
Na wielkie plum 

2. Piękny świat przemierzasz pomalutku. 
Nagle STOP! Znowu mur i ten cień. 
Ach, to żal, to wielka góra smutku, 
Ale ty otrzyj łzy, mocno wierz! 

3. Tam wielka góra złości, tam wielki ból, Acis 
Tam góra wątpliwości, wystarczy już! Hfis 
Na góry już się nie gap, powyżej spójrz, 
Bo moc pochodzi z nieba! 

 

71 GROMADZISZ NAS 

Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno, aGa 
By wielbić święte Imię Twe. aGa 
Kiedy słowo Twe wypełnia się w nas, GDea 
To stajemy się Twą rodziną. CDe 

 

72 HAVA NAGILA 

Hava nagila, /x3 venismecha. EE aE 
Hava neranena, /x3 venismecha. Ed dE 

Uru, uru achim, a 
Uru achim belev sameach. /x4 aaGG 
Uru achim, uru achim, belev sameach. dEa 
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Przyjdźcie, radośnie /x3 wielbijmy Go. 
Przyjdźcie, radujmy się, /x3 wielbijmy Go. 

Bracia, bracia wstańcie! 
Wywyższajmy Jego imię. /x4 
Dzisiaj tu, dzisiaj tu, radosnym sercem. 

 

73 HOSANNA, ALLELUJA 

1. Kiedyś ujrzę Cię, pewnego dnia GH7eC 
Twarzą w twarz z Tobą spotkam się. DG (D) 
I zaśpiewam chwały pieśń dla Ciebie, 
Którą chcesz usłyszeć z moich ust. 

Ref. Hosanna, alleluja. GH7e CDG (D) 

2. I zamieszkam z Tobą już na zawsze 
W mieszkaniu, które dla mnie masz. 
Po zielonych pastwiskach w wieczności 
Z Tobą będę chodził, Panie mój. 

 

74 HOSANNA NA NIEBIOSACH 

1. Hosanna, hosanna, GD 
Hosanna na niebiosach! eCD 

Ref. Sławić chcemy Cię wciąż CD7G 
Z radością i czcią, CD7G 
Wywyższony bądź, Boże nasz. CD7 GDe 
Hosanna niechaj ciągle brzmi. CDG 

2. Chwała, chwała, 
Królowi królów chwała cześć! 

3. Jezus, Jezus, 
Jezus Królem królów jest! 
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75 HYMN WIELKANOCNY 

Ref. Alleluja! Jezus Panem jest. eDe 
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas. CDhe 
Alleluja! Radujmy się, 
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest. 

1. Na świętej uczcie Baranka, eDe 
Odziani w szaty zbawienia, eH7 
Przebywszy Morze Czerwone, eDGa 
Ku czci Chrystusa śpiewajmy. GDhe 

2. Bo Jego Ciało nas karmi, 
Na krzyżu za nas wydane, 
A Jego krwią napojeni, 
Żyjemy odtąd dla Boga. 

3. Gdy noc paschalna nadeszła, 
Mściciela miecz nas ominął. 
I wtedy Pan nas wyzwolił 
Spod władzy księcia ciemności. 

4. Już Chrystus Paschą jest naszą 
I szczerej prawdy zaczynem, 
Niewinnym Bożym Barankiem, 
Co siebie złożył w ofierze. 

5. O jakże cenna ofiara, 
Przez którą piekło jest starte, 
A lud wychodzi z niewoli, 
By pełnię życia odzyskać. 

6. Już Chrystus grób swój porzucił, 
Zwycięski wraca z otchłani, 
A gdy uwięził szatana, 
Otworzył niebo dla wszystkich. 

7. O stań się, Jezu, dla duszy 
Radością Paschy wieczystej 
I nas, wskrzeszonych Twą mocą, 
Do swego przyłącz orszaku. 
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8. Niech Ciebie, Panie promienny, 
Powstały z martwych po męce, 
I Twego Ojca, i Ducha 
Wysławia rzesza zbawionych. Amen. 

 

76 I RZEKŁ PAN: STAŁO SIĘ 

I rzekł Pan: Stało się, Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec, DACG 
Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia. 

Pan daje mi pić /x3 
Ze źródła wody życia. 

 

77 IDZIE MÓJ PAN 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan, d 
On teraz biegnie, by spotkać mnie. dg dAd 

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. dgd CA7d 
On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.  

 

78 JAK CIĘ ZROZUMIEĆ, TAJEMNICO? 

1. Jak cię zrozumieć, tajemnico, co spełniasz się każdego dnia? hfis efisDh 
Po stokroć i po razy tysiąc. Bóg nam w ofierze Siebie dał. fise Fis 

Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. he 
Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, Fis 
Trzeba się modlić. /x3 hciseFis 

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, choć miałeś tron u nieba bram. 
I stałeś się jak my śmiertelny, by życie swoje oddać nam. 

3. Za nasze grzechy i niestałość Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl, 
Wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, byśmy na wieki mogli żyć. 

4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku, będziemy z Ciebie czerpać wzór, 
Dziękując Tobie, Boży Synu za mękę Twoją i za ból. 



- 38 - 

 

79 JAK ŁANIA 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, CGaC 
Moja dusza pragnie Cię. FGC (G) 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,  
Zawsze chcę uwielbiać Cię. 

Tylko Ty jesteś mocą mą, aFC 
Twoja wola, wolą mą. FdE 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, CGaC 
Zawszę chcę uwielbiać Cię. FGC 

 

80 JAK MI DOBRZE 

1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie. GeCD 

Ref. Trzymaj mnie, mocno dziś, 
Zawsze chcę przy Tobie być. 
Panie. 

2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie. 

3. Boża radość wypełnia mnie, Panie. 

4. Boży pokój wypełnia mnie, Panie. 

 

81 JAK OŻYWCZY DESZCZ 

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, DGhA 
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. DGhA 
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, efis efis 
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. efis Gfis 
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82 JAK ZACHEUSZ 

1. Jak Zacheusz i płaczący Piotr, aGC (E) 
Magdalena i proszący Łotr.  

Ref. Przychodzimy zawstydzeni, Ga 
Chcemy także się odmienić da 
I prosimy: przebacz nam. Ea 

2. Tak jak tamten Marnotrawny Syn, 
My też, Panie, mamy wiele win. 

3. Jak te owce, co wciąż gubią się, 
Chcemy prosić, byś odnalazł je. 

 

83 JEDEN JEST TYLKO PAN 

1. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. dg CF (A7) 

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie dC 

I razem chwalmy Go. A7d 

2. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. 

Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, 
Bogu oddajmy cześć. 

 

84 JEDYNIE W BOGU 

Ref. Jedynie w Bogu spokój znajduje dusza ma, dCFCF 
W Nim zbawienie udziałem moim jest. dCFCd 

1. Tylko On opoką i zbawieniem mym, 
On moją twierdzą, skałą, nie zachwieję się. 

2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo ma. 
Moja nadzieja, nie ulęknę się. 

3. Jemu zaufaj, On ucieczką twą, 
Przed Nim serce dziś wylewaj swe. 

4. W Bogu zbawienie, chwała, On opoką mą, 
W Nim ucieczka, tam schronienia szukaj, duszo ma. 
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85 JEDYNIE Z TOBĄ 

Jedynie z Tobą mogę zrobić wszystko, eDCD 
Bo Tyś poruszył mego serca struny. 
Tyś duszy mojej rozniecił ognisko, 
Które płonąc pod niebem rozkłada swe łuny. eDCh 

Bez Ciebie jestem jak ten oset polny, 
Co go tylko wyrwać i rzucić w płomienie. 
Przy Twym zaś boku, duch mój, Panie, wolny 
Może ugasić swoje pragnienie. 

 

86 JEDYNY PAN, PRAWDZIWY BÓG 

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. aFGC 
Wszystko, co mam, oddaję Mu. 
On jedynym Panem jest, 
Shema Izrael! Shema Izrael! 

 

87 JEST JEDNO IMIĘ 

1. Jest jedno imię, które wszystkie serca splata, CaFG7 
To piękne imię, a szczęśliwy, kto je zna. CaFG 

Ref. Maryja, cudne imię, to imię Bożej Matki, CaFG 
Maryja, gdy Ją wezwiesz, osuszy twoje łzy. E7a dE7G7 

2. Jest jeden obraz, który wszystkie oczy więzi, 
To obraz Matki, on w nieszczęściu mówi nam. 

3. Jest jedna Matka, która kocha wszystkie dzieci, 
Najlepsza z matek, nie zapomnij nigdy Jej. 
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88 JEST NA ŚWIECIE MIŁOŚĆ 

1. Jest na świecie Miłość, GDeG 
Której imię srebrzystym promieniem objęło ziemię. CGaD7 
Gdy ci będzie smutno, GDeG 
Imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się. CG aCD (D7) 

Ref. Matka z radością poda dłoń, GDe (G) 
Gdy powiesz: Mario, w Tobie ufność mam. CDGD 
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy. GH7e 
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił. CGDCG 

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

 

89 JESTEM KOCHANY Z MOIM GRZECHEM 

Ref. Jestem kochany z moim grzechem, CFCE7 
Jestem kochany z mą słabością. aG 
Za darmo ukochał mnie Pan, FCE7 
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył. aGC 

1. Byłem umarły w moich grzechach, aE 
Żyjąc według sposobu tego świata, aE 
Według ducha, który działa w synach buntu, FC 
Postępując według żądz mego ciała. aG 
Spełniałem zachcianki myśli zdrożnych, aE 
Z natury zasłużyłem na gniew, aE 
A Bóg przez wielką swą miłość FC 
Z Chrystusem przywrócił mnie do życia. aE 

2. Umiłował mnie, gdy byłem umarły, 
Wskrzesił z martwych i posadził w niebiosach, 
Nic ode mnie, lecz wszystko darem Boga, 
Nie z uczynków, abym się nie chlubił. 
Będąc obcym społeczności Izraela, 
Bez udziału w przymierzach obietnicy, 
Przez krew Pana stałem się bliski 
l zbawiony poprzez Jego łaskę. 
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90 JESTEŚ BLISKO MNIE 

Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym. heAE 
Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. heAE 
Przychodzisz jak ciepły wiatr, GAE 
Otwieram się i czuję znów, że GAC Fis 

Twoja miłość jak ciepły deszcz, (h) GFis 
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, DGAD 
Twoja miłość sprawia, że h 
Nieskończenie dobry Święty Duch Ge 
Ogarnia mnie. hFish 

 

91 JESTEŚ KRÓLEM 

Jesteś Królem (jesteś Królem), D 
Jesteś Królem (jesteś Królem), Ah 
Królem jest Bóg! GA 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. 

 

92 JESTEŚ RADOŚCIĄ 

Jesteś radością mojego życia, o-o-o Panie mój. /x2 FCBF gCF 
Ty jesteś moim Panem, /x3 Fg C7F dg 
Na zawsze jesteś Panem mym. CF 

Jesteś miłością mojego życia... 
Jesteś pokojem mojego życia... 

 

93 JESTEŚ TU, CHOĆ SKRYŁEŚ SIĘ 

Jesteś tu, choć skryłeś się, heFis 
W postaci chleba utaiłeś się. 
Pragnę wierzyć, że jesteś tu, 
Dopomóż wierze mojej, Jezu mój. 
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94 JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM 

1. Jesteś, Panie, winnym krzewem, DA 
A my jego latorośle. hAD7 
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, GD (e) 
Ty w nas żyjesz swą miłością. ADD7 

Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. GD GD (D7) 
Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. GD GDG 

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. 

 

95 JESTEŚMY PIĘKNI 

Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. GDeCD 
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. GDeC 
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie. aeD 
Ty otwierasz nasze oczy, Panie (na Twoje piękno). aeD (G) 

 

96 JESZCZE SIĘ KIEDYŚ ROZSMUCĘ 

1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, dg 
Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. A7dBC 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, Fg 
Że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. CF A7d 
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2. I z taką wielką żałobą dg 
Będę się żalił przed Tobą, Chrystusie, A7dBC 
Że duch mój przed Tobą klęknie Fg 
I wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. CF A7d 

 

97 JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE W SWYM ŻYCIU 

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, eD 
Powierz się Matce H7e 
Jeśli rozpacz rozdziera twe serce, 
Ofiaruj się Jej. 

Ref. Matce, która pod krzyżem stała, e 
Matce, która się z Synem żegnała, C 
Która uczyć cię będzie pokory, D 
Cierpienie znieść ci pomoże. GH7 

2. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce. 
Gdy w twym sercu znów zagości trwoga, ofiaruj się Jej. 

3. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce. 
Jeśli w drodze zastanie cię burza, ofiaruj się Jej. 

 

98 JEZU, JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE 

1. Jeśli mnie nie podtrzymasz, Panie, to umrę. aDa 
Wspomnij na mnie ze swego królestwa. FGC(E) 
Bo chcę uciec z miejsca, gdzie mnie postawiłeś. aDa 
Wcale nie jest mi łatwo oddać życie. FGa 

Ref. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie. FGC(E) / FGa 

2. Podtrzymaj moje mdlejące ramiona, 
Nie pozwól mi zejść z drzewa życia. 
Tu wysoko mi pokaż ziemię obietnicy, 
Tu przed śmiercią niech się rozraduję. 
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99 JEZU, TYŚ JEST 

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, adGC 
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. FG CFE 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, adGC 
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. FG CEa 

 

100 JEZU, ŹRÓDŁO 

Jezu, źródło nieginącej miłości Ojca dCFg 
Otworzyło się, obmywając z grzechów mnie. Ca7Bgd 

Jezu, unieś tę modlitwę do tronu Ojca, 
Rozpoznaję Cię, Tobie ufać wiernie chcę. 

 

101 JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM ZBAWIENIEM 

Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, ehe 
Idąc z Nim nie lękam się, CDG 
Bo w moim sercu gości pewność, ahe 
Że mój Pan dziś ze mną jest. CDe 

1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże, GDCe 
Bo byłem daleko od Ciebie, CDGD 
Teraz znów Cię odnalazłem, Gha7e 
W Twoim ręku jest życie me. Dh CDe 

2. Biegnijcie z radością do źródeł, do źródeł Bożego zbawienia, 
Każdego dnia chwalcie Pana, Jego Imię wzywajcie wciąż. 

3. Ogłoście całemu ludowi wielkie dzieła Bożej miłości 
I z radością wspominajcie, jak jest wielki i święty Pan. 

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy, niech świat cały pozna Boga, 
Trwaj w radości, o Syjonie, gdyż Zbawiciel przy tobie jest. 
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102 JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST 

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. eG Dhe 
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. ae Dhe 

 

103 JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE 

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

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, FCad 

Królem wiecznym On, niepojętym w mocy swej. 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. 
Sam 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. 

 

104 JEZUS JEST NASZĄ SIŁĄ 

Jezus jest naszą siłą DEAfis 
I nadzieją na lepszy dzień.  
Z Nim nie będzie ci nigdy źle, 
Bo On nie opuści cię. 
Nie, nie, nie, nie, nie! 

 

105 JEZUS JEST Z NAMI TU 

Jezus jest z nami tu. /x4 AHE (cis) 

A Jego moc działa dziś, by namaścić cię, 
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię, 
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię. 
Jezus jest z nami tu. 
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106 JEZUS KRÓLEM NASZYM JEST 

Jezus Królem naszym jest, DAhG 
Jezus nasz umiłowany. 

O wstań, wstań, Święty Boże nasz. 
O wstań, wstań i zajaśniej nad nami. 

 

107 JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 

Jezus zwyciężył, to wykonało się. dg 

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. CFA 

Jezus jest Panem, o alleluja, dg 

Po wieczne czasy Królem królów jest. A7d 

Jezus jest Panem, /4x dg CFA 

Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, dg 

On jest Panem ziemi tej. A7d 

 

108 JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ 

Jezus, najwyższe Imię, Dfis 
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. eA7DA7 
Emmanuel, Bóg jest z nami, Dfis 
Odkupiciel, Słowo Żywota! eA7DD7 

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, GefisH 
Jedyny Ojca Syn, umiłowany. eA7DD7 
Zgładził grzech, Baranek na wieki, GefisH 
Królów Król i panów Pan. eA7DD7 

 

109 JUŻ TERAZ WE MNIE 

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, CFG 
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. FdG 
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110 KAMIEŃ, KTÓREGO NIE CHCIAŁEŚ 

1. Kamień, którego nie chciałeś CG 
Przemienić w chleba bochny pachnące. ae 
Czekać umiałeś, że nawet kamień FC 
Padł zawstydzony kochania gorącem. dG 
I wiedział, że teraz szatan Ce 
Swą obietnicą go nie pokusi ae 
Ani rozkazem, a cichy Jezus FC 
Swoim czekaniem poruszy. dG 

Ref. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, CFG 
Cierpliwie znosisz moje milczenie. CeaF 
Dałeś mi wolną wolę i użyłem jej przeciw Tobie. GeaF 
Znów zaparłem się Ciebie, G 
Cierpliwie znosisz moje milczenie. CeaF 
Podczas gdy Słowo Ciałem się stało, Ge 
Moje zwątpienie w Twoją cierpliwość aF 
Znów skamieniało. a 

2. Kamień, któremu przyrzekłeś, 
Że na kamieniu nie pozostanie, 
Lecz nam wskazałeś, jak się ratować, 
A ocaleniem jest Twe zmartwychwstanie. 
O Boże uwolnij wolę, 
Niech na powrót słowa przybędą. 
Chcę jeszcze zdążyć przerwać milczenie, 
Nim kamienie wołać będą. 

3. Kamień, który na drodze leżał, 
By ranić, stopy zmęczone ledwo cię niosły, 
A Ty trwożyłeś się wiedząc, 
Że jeszcze nie wszystko spełnione. 
Znów kamień stał się narzędziem, 
Którym do krzyża Ciebie przybili, 
A jeszcze inny legł u grobowca, 
W którym Twe Ciało złożyli. 
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111 KAŻDY WSCHÓD SŁOŃCA 

1. My, którzy wszystko liczymy, DAhD 

Ciebie mamy za darmo; GD (GA) 

Dajesz nam Siebie w całości DAhG 

I jesteś taki rozrzutny. DAA7 

Ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, DAeh 

Nie pozwól nam przespać poranka. GDhA (hGDA) 

2. Mało, że do nas przyszedłeś, 
Co dzień dajesz nam Siebie. 
Zostałeś z nami w tym Chlebie, 
Który bierzemy do ręki. 

3. Dałeś nam Siebie za darmo, 
Twoja hojność zdumiewa. 
Naucz nas liczyć dni nasze, 
Niech człowiek już nie umiera. 

4. Ty jesteś pełnią życia, 
Daj nam Twojego chleba, 
Daj nam oddychać wiecznością, 
Twój oddech ożywia i wspiera. 

5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,  
Jak przyszedłeś już kiedyś,  
A co dzień nowy wschód słońca 

Niech Ciebie nam zapowiada. 

 

112 KIEDY CI SMUTNO 

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów. DAhG 

Ref. Amen, jak Maryja, amen, jak Maryja, DhGA 
Amen, widocznie Bóg tak chce. 
Tak jak Maryja, wypełniaj wolę Boga, 
I zanieś tam swój uśmiech, gdzie często płyną łzy. 

2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów. 

3. Kiedy w twym sercu nic więcej, prócz bólu, mów. 
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113 KIEDY WRESZCIE WYRUSZYSZ 

1. Kiedy wreszcie wyruszysz w drogę, GC9 
Kiedy znowu poczujesz wiatr, 
W sercu swoim poniesiesz ogromny świat. DCG 
Niebo kłaniać się będzie tobie, 
Kwiaty zaczną się znowu śmiać, 
Wszystkie kolory tęczy będziesz mógł brać. 

Ref. Bo jeszcze można żyć, CGD 
Można dobrem wypełnić czas, 
Zachciej tylko iść, 
Zechciej przyjąć choć jedną z łask. 

2. Jedni powiedzą ci: Bóg z tobą, inni rzucą obelgi krzak. 
Nigdy nie wierz złym słowom, poznawaj ich smak. 
Nieraz rękę wyciągniesz prosząc, nieraz przyjdzie na deszczu spać, 
Lecz trochę bólu w tej drodze też musisz znać. 

3. Stare drzewa pozdrowią słońce, na obłokach zawiśnie blask, 
Gdy powitasz uśmiechem poranny brzask. 
Spotkasz wtedy w ogromnej ciszy Jego pełną spokoju twarz, 
Przecież idziesz w to miejsce przez cały czas. 

 

114 KIEDY WSZYSCY ODEJDĄ 

1. Kiedy wszyscy odejdą i pozostanie pustka, aFCG 

Nawet słońce się skryje, aby trochę odpocząć, aFEE7 

Nim się skończy ta noc, ktoś na pewno zrozumie,  
Że są w życiu chwile, których nigdy nie wolno zapomnieć. 

Ref. Każdy się boi samotności, FC 

Proszę, podaj mi rękę, GFG 

Bym nigdy nie zapomniał, FC 

Że przyjaciół w życiu mam. EE7 

2. Życie nie jest tak proste, jak w pięknym filmie czy książce, 
Nie wiem, czy znajdziesz tu szczęście, czy trzeba będzie poczekać. 
Musisz nauczyć się walczyć, zło nie jest łatwo pokonać, 
Jednak zawsze pamiętaj, że dobro zwyciężyło na krzyżu.  
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3. Kiedy wszyscy odejdą i pozostanie pustka, 
Nawet słońce się skryje, aby trochę odpocząć, 
Chcę Cię prosić o jedno; Ty, Boże, dobrze mnie znasz, 
Spraw, gdy kiedyś upadnę, bym z honorem podniósł twarz. 

 

115 KIMŻE JEST TA 

Ref. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, eaDCH7 
Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, eaH7 
Groźna jak zbrojne zastępy. H7 

1. Piękna jesteś, przyjaciółko moja, eaDCH7 
Wdzięczna jak Jeruzalem, groźna jak zbrojne zastępy, DCH7 
Odwróć ode mnie twe oczy, bo mnie niepokoją. eaDCH7 
Wiele jest królowych, nałożnic i dziewcząt, ea 
Lecz jedna jest moja gołąbka, moja nieskalana, DCH7 
Jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. H7 

2. Włosy twoje jak stado kóz, falujące na górach Gileadu. eaDCH7 
Skroń twoja jak okrawek granatu, skryta za twoją zasłoną. eaDCH7 
Jak piękne są Twoje stopy w sandałach, ea 
Linia twych bioder jak kolia, łono twe czasza okrągła, DCH7 
Usta twoje jak wino,j ak wino o najwspanialszym smaku! H7 

3. Oto przede mną winnica moja, ea 
Oto przede mną moja własna winnica, DCH7 
Tysiąc syklów, Salomonie, dla ciebie, ea 
Dwieście stróżom jej owocu. DCH7 

O Ty, która mieszkasz w ogrodach, ea 
Daj mi usłyszeć twój głos. H7eH7 
O Ty, która mieszkasz w ogrodach, ea 
Daj mi usłyszeć twój głos. H7 

Biegnij mój miły, bądź podobny do gazeli, ea 
Lub do młodego jelenia na górach wśród drzew. H7CH7 
Biegnij mój miły, bądź podobny do gazeli, ea 
Lub do młodego jelenia na górach wśród balsamowych drzew. H7 
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116 KROKÓW NASZYCH 

1. Kroków naszych nikt pojąć nie zdoła, eH7 
Słowa nasze zdumiewają świat, H7e 
Czas to upragniony, czas to zbawienia. Ea 
Bo zmartwychwstał Pan! DaH7 
Jesteśmy sługami przez wielką cierpliwość, 
Wśród wielu utrapień i przeciwności, 
W chłostach więzieniach i podczas rozruchów. 
Bo zmartwychwstał Pan! 

Ref. Jezus Panem naszym jest, Alleluja! aH7 
Jezus Panem naszym jest. 

2. W trudach i postach, i czuwaniach nocnych, 
Przez wielkoduszność i przez łagodność, 
Przez Ducha Świętego i miłość nieobłudną. 
Bo zmartwychwstał Pan! 
Przez głoszenie prawdy i przez moc Bożą, 
Przez sprawiedliwość zaczepną i obronną, 
Wśród oznak czci i oznak pohańbienia. 
Bo zmartwychwstał Pan! 

3. Przez dobrą sławę i przez zniesławienie, 
Jakby oszuści, a jednak prawdomówni, 
Niby nieznani, a przecież dobrze znani. 
Bo zmartwychwstał Pan! 
Niby umarli, a oto żyjemy, 
Jakby karceni, lecz nie uśmiercani, 
Jakby smutni, lecz zawsze radośni. 
Bo zmartwychwstał Pan! 

4. Jakby ubodzy, lecz wzbogacający, 
Niby nic nie mamy, a posiadamy wszystko, 
Lud odkupiony, święci wybrani. 
Bo zmartwychwstał Pan! 
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117 KRÓL KRÓLÓW 

Król królów, Pan panów. Chwała, alleluja. eH7e 
Jezus, Książę pokoju. Chwała, alleluja. 

 

118 KRZYŻ JEST ŹRÓDŁEM 

1. Krzyż jest źródłem mego zbawienia. da 
Jezus obmył mnie swoją Krwią, gad 
On uleczy moje zranienia. da 
Krzyż Jezusa nadzieją mą. gadC 

Me szaty jaśnieją jak śnieg, F 
Obmyła je Baranka Krew. C 
Ona gładzi wszelki grzech, gdC 
Baranka Krew. d 

2. Krzyż jest drogą mego zbawienia, 
Każde cierpienie oczyszcza mnie, 
Trudność w drodze, upokorzenie, 
Błogosławieństwem w Krzyżu jest. 

Odważnie więc śpiewam tę pieśń, 
Znam drogę, bym wolnym mógł być: 
Trzeba umrzeć, aby żyć! 
Trzeba życie dać! 

3. Krzyż jest znakiem mego zbawienia. 
Miłość Boża rozświetla świat, 
Tą miłością pragnę świecić, 
Swoje życie w ofierze dać. 

Chcę milczeć, gdy spotka mnie zło 
I w sercu Jezusa się skryć, 
Chcę miłością w świecie być, 
Chcę miłością być! 
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119 KRZYŻU CHRYSTUSA, BĄDŹŻE POCHWALONY 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, dgCA7d 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Gdzie Bóg, Król świata całego gCdCF 
Dokonał życia swojego. dgCA7d 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Ta sama Krew Cię skropiła, 
Która nas z grzechów obmyła. 

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

 

120 KTÓRZY UFAJĄ PANU 

Ref. Którzy ufają Panu, są jak Góra Syjon, dC FCF 
Nieporuszona, trwająca przez wieki. Cd 

1. Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, dCFC 
Którzy ufają Jego dobroci. dCd 

2. Ufałem Panu nawet w wielkim ucisku, 
On mi zawsze przychodzi z pomocą. 

3. Odzyskują siły ci, którzy Panu ufają, 
Otrzymują skrzydła jak orły. 

4. Na obu swoich dłoniach wyrył me imię, 
Miłuje mnie odwieczną miłością. 

5. W krzyżu Pana moja moc jest i siła, 
Nie zginie ten, kto się krzyża uchwycił. 

 

121 LAUDATO SI 

Ref. Laudato Si, o mi Signore. /x4 DfisGA 
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1. Niech Cię wysławia to, co stworzyłeś, 
Słońce na niebie, księżyc wśród nocy, 
Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne, 
Żywioły wodne, ogień gorący. 

2. I siostra, matka, ta nasza ziemia, 
Ta, co nas żywi i wychowuje, 
Słodkie owoce, kwiaty i zioła, 
I szczyty górskie, morskie głębiny. 

3. Trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże, 
Trzeba nam chwalić Ciebie, o Panie, 
Bo to jest sensem naszego życia, 
Niech ono całe będzie piosenką. 

 

122 LUD TWÓJ, PANIE 

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, GDeG 
Prosi, byś był światłem. CA7DD7 
Byś na drodze do królestwa GDeG 
Wzmacniał serca swoim Ciałem. CA7GD 
Zostań, zostań wśród nas, o Panie. hE7a(C) GDG 

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą gcg 
I czynisz naszą drogę tak bezpieczną. gFg 
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, gDG 
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. CA7DD7 

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. 
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123 ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI 

Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać, CaFG 
Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.  
Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. eaFG 
My, łaską obdarzeni, Tobie składamy hołd. CaFGC (G) 

 

124 MACIE OCZY, A NIE WIDZICIE 

Macie oczy, a nie widzicie Dfis 
Mej miłości o wschodzie słońca. GA 
Macie uczy, a nie słyszycie tej melodii brzmiącej bez końca. 
A niebo dla was, dla was, słońce dla was i dla was w górach 
Zieleni się trawa co dzień, co noc. 

 

125 MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. EAHE 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

 

126 MARANA THA 

Ref. Marana Tha, przyjdź, Jezu, Panie, ADAD 

W swej chwale do nas zejdź. AE 

Marana Tha, usłysz wołanie, ADAD 

Gdy się wypełnią wieki. AEA 

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, adad 

Jak dobry chleb na głodnego dłoń. ad aEA 

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 wkrąg, 
Przychodzisz już dziś na ziemię swą. 
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127 MARYJO, MATKO MOJEGO WEZWANIA 

1. Maryjo, Matko mojego wezwania, E gis 
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem, cis A 
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. 

2. Słuchać słowa całym sercem 
I w Duchu Świętym je wypełnić. 
Amen. Amen. Amen. 

 

128 MARYJO, PANI ANIOŁÓW 

Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie aE 
O Twej Korony prosim zmartwychwstanie. GE 
A niech się wola Syna Twego stanie Fa 
Na ziemi naszej, tak jak jest w niebie. H7E 

I niechaj wielkie będzie zmiłowanie aF 
Od Góry Jasnej ku biegunom nocy, dE 
Bo zapatrujem się na krzyżowanie FC 
I Eloj Lamma wołamy, pomocy! dE (FdA) 

 

129 MARYJO, ŚLICZNA PANI 

1. Maryjo, śliczna Pani, Gh 
Matko Boga i ludzi na ziemi. CDG 
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, aDGE 
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. CaDD7 

Ref. Maryja, ave Maryja, GCG 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, GH7E 
By świat lepszy był, by w miłości żył, aDGE 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. aDG 
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2. Maryjo, śliczna Pani, Gh 
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. CDG 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach, aDGE 
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. CaDD7 

 

130 MARYJO, WEŹ MNIE ZA RĘKĘ 

W moim sercu wyrósł krzyż, który życie daje mi, a E 
On przyprowadził mnie do Ciebie. E 
O Panie, tylko Ty możesz odbudować mój dom. aGC E 

Maryjo, weź mnie za rękę, aG 
Podprowadź pod Twego Syna, dE 
Przyciśnij mnie do drewna, aG 
Niech spłynie Krew i mnie oczyści. CE 

 

131 MARYJO, WOŁAJ WE MNIE 

Maryjo, wołaj we mnie, wołaj, Maryjo, we mnie, a 
O miłosierdzie Pana, G 
Maryjo, wołaj sama, wołaj za mnie. GE7 

Maryjo błagaj we mnie... 
Maryjo ufaj we mnie... 
Maryjo czekaj we mnie, oczekuj Mario we mnie... 
Maryjo dziękuj we mnie... 
Maryjo kochaj we mnie... (Tyś miłosierdziem Pana). 
Maryjo wołaj we mnie... 

 

132 MEMU BOGU, KRÓLOWI 

Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, dCad 
Teraz, zawsze, na wieki. Amen. dCd 

Alleluja, alleluja, alleluja. Amen. 
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133 MIAŁEM PANA ZAWSZE PRZED OCZAMI 

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana. dBCad 
Gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. 
Dlatego cieszy się me serce i raduje język, d(C) FgA7 
Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei. (C) FgA7 

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. 

 

134 MIŁOSIERDZIA PRAGNĘ 

Miłosierdzia pragnę, eGDe 
Miłosierdzia łaknę, 
Miłosierdzia ożywiającego, Dh eDe 
Miłosierdzia Twojego. 

 

135 MIŁOŚĆ DAJE NAM PAN 

1. Miłość daje nam Pan, On miłością jest sam. eDh 
Nie umiemy Panie przyjąć daru Twego. eDh ehe 

Ref. Tyś Maryję nam dał, Ona przyjmie w nas dar. 
Dziś zapraszam, Matko, Cię do domu mego. 

2. Pokój daje nam Pan... 

3. Radość daje nam Pan... 

 

136 MIŁOŚĆ TWA 

Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, (D)eA Dfish 
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. eADD7 
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna, eA Dfish 
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. eAD 
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137 MIŁOŚĆ UKRZYŻOWANA 

Ref. Nie jestem tu ze względu na człowieka, ada 
Nie jestem tu, by uciec przed światem, FGc 
To Pan powołał mnie, dEa 
To Pan powołał mnie. dEa 

Jego Słowo mnie pokrzepia, e 
Przeprowadza mnie przez ciasną bramę, dE 
Pan powiedział, bądź barankiem, Ae 
Bowiem miłość ukrzyżowana jest. d7Fa 

1. Macie być solą dla ziemi, Ga 
Macie być światłem dla świata, 
Cieszcie się, gdy wam robią krzywdę, FE 
Jesteście wtedy błogosławieni. 

2. Oporu złemu nie stawiajcie, 
Nadstawcie drugi policzek, 
Nie brońcie swego imienia, 
Jesteście wtedy błogosławieni. 

3. Nie brońcie swego majątku, 
Poddajcie wszystko bez walki, 
Dajcie darmo temu, kto was prosi, 
Jesteście wtedy błogosławieni. 

 

138 MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ 

1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół G 
I módlcie się za tych, którzy was prześladują, a 
Tak będziecie synami Ojca waszego, 
Który jest w niebie. 

Ref. Ponieważ On sprawia, G 
Że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. aG 
I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. aG 
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2. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 
Cóż za nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie czynią? 
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 
Cóż szczególnego czynicie? 
Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc święci, jak Bóg jest święty. /x2 

 

139 MIRIAM 

Ref. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. DG 
Pomódl się, by Jezus we mnie żył. DG 
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. eA 
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. eA 

1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba, DG 
Moim niebem jest Twój Syn. DG 
Weź mnie, weź mnie do swego łona, eA 
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. DGA7D 

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

 

140 MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini dadC 
In aeternum cantabo. FC dad 

Twe miłosierdzie, Panie mój, 
Na wiek wieków sławić chcę. 

 



- 62 - 

 

141 MOJE DZIECKO, SPÓJRZ 

Moje dziecko, spójrz, oto ja. GCD 
Czy to nie Twa czuła Matka Cię przywołuje? CGCG 
Moje dziecko, nie lękaj się. Che 
Bo czy trzeba Ci czegoś jeszcze, prócz objęć mych? CaD 

Drogie dziecko, czy nie jesteś w moim cieniu? 
Czy nie jesteś u zdroju radości twej? 
Czy nie wtuliłeś się w poły mego płaszcza? 
I bezpieczny w ramionach Matki nie czujesz się? 

 

142 MOŻE DALEKO 

Może daleko jesteś od Niego, DhGA 
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad, 
Może w samotną ruszyłeś drogę 
I nie wiesz, że Bóg ciebie zna. 

Nie martw się, Bóg ciebie kocha, 
On zawsze z tobą jest. 
Podnieś swój zmęczony wzrok 
I popatrz przed siebie. 

Zacznij od nowa, zacznij jeszcze raz. 

 

143 MÓJ GRZECH DZIŚ LEŻY U MYCH STÓP 

Ref. Mój grzech dziś leży u mych stóp, H7eh 
Mój grzech dziś zaczął służyć mi, e 
Śmierć straciła oścień swój. De 
Pan złamał strzałę śmierci dziś, eDG 
Mój grzech dziś leży u mych stóp, Ga 
Do mnie nie należy już. aH7 

1. Przypomina mi, że jest życie, CDG 
A źródło tego życia nie bije we mnie. CDe 
Znam miejsce w sercu Twym, miejsce wśród braci, CDG 
Nie płaczę już nad sobą, nad mymi ranami. CDCa (H7) 
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2. Przyjaźnię się ze słabością mą, nie jestem skazany, 
Pokora we mnie rodzi się, słodka zależność. 
Błogosławiona wina jest, skoro Ty 
Musiałeś zejść na ziemię z miłości do mnie! 

 

144 MÓJ MISTRZU 

1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, dg 

A idąc uczył kochać i przebaczać. A7d 

On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg, 
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. 

Ref. Mój Mistrzu, przede mną droga, d 

Którą przebyć muszę tak jak Ty. D7g 

Mój Mistrzu, wokoło ludzie, A7 

Których kochać trzeba, tak jak Ty. d 

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar 
Wziąć w ramiona, tak jak Ty. 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, 
Jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 

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. 
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145 MÓJ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM 

Ref. Mój Pan jest dobrym Pasterzem, eDCH7 
Niczego nie brak mi. eaH7 
On bramą jest, prowadzi mnie, aDCH7 
Na krzyżu swe życie dał. aH7e 

1. Prowadzisz mnie nad wody zdrój, aH7CH7 
Twa miłość schronieniem mym. CH7 
Chociażbym szedł w ciemności swej, aH7CH7 
Tyś ze mną, nie lękam się! aH7 

2. Obfitość Twa zastawia stół, 
Mych wrogów zawstydzasz dziś. 
W strapieniu mym pocieszasz Ty, 
Olejkiem namaszczasz mnie. 

 

146 MÓJ PAN, CO NA KRZYŻU SWOJE ŻYCIE DAŁ 

Mój Pan, co na krzyżu swoje życie dał, DeAD (D7) 
Z martwych powstał już. 
Więc sławię Go, 
Bo któż jak On jest godzien chwał? GA7DD7 
Więc sławię Go, alleluja, alleluja. 

 

147 MÓJ ZBAWICIEL 

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, DAeh 
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie. 
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce, 
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. 
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148 MÓW DO MNIE, PANIE 

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

Święty, potężny jesteś, Panie nasz. hAGh 
Przed Tobą dziś możemy stać AGh 
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. G hA 

 

149 MROK OGARNĄŁ CAŁĄ ZIEMIĘ 

1. Mrok ogarnął całą ziemię, na ulicy cisza, eDhC 
Tylko twoje kroki słychać, twój płacz i jęk. ahe 

Ref. On przyszedł po to, by ci pomóc aDe 
Z upadku twego wyjść, ahe 
Byś nigdy więcej już nie błądził, 
Byś znalazł drogę w życiu tym. 

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

 

150 NA DRUGI BRZEG 

1. Tak jest mało czasu, mało dni, FBC 
Serce bije tylko kilka chwil. 
Niespokojne czeka, wierci się, 
Kiedy w końcu Ty przytulisz je. FBA 

Tak jest mało czasu, mało dni, 
Serce bije tylko kilka chwil. 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, 
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 

Ref. Zabierzesz mnie na drugi brzeg, da 
Za Tobą będę do nieba biegł. FC 
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2. Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem, FBC 
Że na końcu drogi spotkam Cię. 
Chociaż było tyle trudnych dni, 
Codziennie bliżej nieba warto żyć. FBA 

Tak jest mało czasu, mało dni, 
Serce bije tylko kilka chwil. 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, 
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 

Ref. Zabierzesz mnie na drugi brzeg, da 
Za Tobą będę do nieba biegł. FC 

3. Mijają godziny, mija czas, 
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd. 
Nie wiem, czy cię poznam, ale wiem, 
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie. 

 

151 NA GOLGOCIE STOI KRZYŻ 

1. Na Golgocie stoi krzyż. a 
Ciało już zdjęte, zbliż się, zbliż. Ga 
Patrzę, Jezus u mych stóp, 
Czeka na Niego pusty grób. 

Ref. Gdy Go bili, byłem tam, 
Kiedy umierał, został sam, 
Pomóż mi, Jezu, drogę wskaż, 
Którą pójdę jeszcze raz. 

Widzę wstającą tęczę Ga 
Nadziei dobrej znak Ga 
Jeszcze nie jest za późno, FE 
By powiedzieć tak, aG 
By powiedzieć Ci, o Panie, tak. FE 

2. Nikt nie cierpiał tak jak Ty 
Bowiem Ty cierpisz przez wszystkie dni. 
Nasze grzechy cierniem są 
W Twoim świętym sercu tkwią. 



- 67 - 

 

152 NA KRZYŻU POŚLUBIŁ MNIE PAN 

Na krzyżu poślubił mnie Pan, dada 
Krzyż jest słodkim łożem miłości. CGda 

Tam słucham Jego milczenia, 
Cisza rozdarła zasłonę w świątyni. 

Oblicze Przedwiecznej Miłości 
W pełni się wtedy odsłoniło, 

Spadł deszcz, paschalny spadł deszcz, 
Moje szaty znów są śnieżnobiałe. 

Myślałam, że to może ogrodnik, 
Bo w ogrodzie wezwał mnie po imieniu, 

Mam pierścień, na palcu mam pierścień, 
Ojciec mi go tam nałożył. 

Chcę tańczyć, z radości chcę tańczyć, 
Moje serce dziś omdlewa z miłości. 

Zmartwychwstał, (alleluja). 
Prawdziwie zmartwychwstał! (alleluja)! 
Pocieszyciel mi to dziś powiedział. 

Alleluja (alleluja), alleluja (alleluja)! 
Moje serce dziś omdlewa z miłości. 
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153 NA NOWO STWARZAJ MNIE 

Ref. Na nowo stwarzaj mnie, CDe 
Niechaj z Ducha zrodzę się. 

1. To Ty jesteś Ożywicielem, aC 
Tchnij nowe życie w moje martwe ciało. H7 
To Ty jesteś Odnowicielem, 
Spraw, by me serce żywe się stało. 

2. To Ty jesteś miłości płomieniem, 
Przyjdź i rozpal przygaszone serce. 
To Ty jesteś ożywczym strumieniem, 
Niech z boku Chrystusa nowe życie czerpię. 

3. To Ty jesteś duszy oczyszczeniem, 
Niech me rany obmywa Krew z drzewa życia. 
To Ty jesteś moim odpocznieniem, 
Niech w ramionach Krzyża Twój powiew mnie porusza. 

4. To Ty jesteś moim pragnieniem, 
Niechaj me serce Twojej woli szuka. 
To Ty jesteś moim spełnieniem, 
Daj mi dziś, Panie, narodzić się z Ducha. 

 

154 NADEJDZIE DZIEŃ 

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, BFCd 
Cała ziemia śpiewa, śpiewa. 
Wielka radość na Syjonie, 
Król zstępuje z nieba, z nieba. 

Nadejdzie dzień, /x4 
Zobaczy to, zobaczy to każdy z nas. 
Nadejdzie dzień, /x4 
Uwielbi Go, uwielbi Go cały świat. 
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155 NAD JORDANEM 

1. Nad Jordanem pośród rozłożystych drzew, aGCE 
Tam gdzie rzeka wolno toczy wody swe, aGC 
Prorok dzieje przepowiada, FGa 
Lud wybrany Bożym jest. FGa (E) 

Ref. Święty, nadchodzi Święty, ae 
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. FGa 
Święty, nadchodzi Święty, 
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie. 

2. Gdy nad młodym Cieślą do chrztu uniósł dłoń, 
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń, 
Poznał Prorok, że dziś właśnie 
Życie jego spełnia się. 

3. Jam chrzcił wodą, bo tak mi nakazał Pan, 
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan, 
On chrzcił będzie Duchem Świętym 
Tych, którzy poznają Go. 

 

156 NADZIEJĄ MOJĄ JEST PAN 

1. Nadzieją moją jest Pan, ae 
On pokonał mój grzech, wyzwolił mnie. FCG 
W Nim moje życie i wiem, 
Droga prawdy jest tam, gdzie jest mój Pan. 

Ref. Darował mi zbawienie swe, FG 
Ze śmierci do życia przywrócił mnie. Ea 
Ma nadzieja jest w Nim, życie jest w Nim, Fd 
To Jezus jest Panem mym. Fea 

2. Jezus przynosi mi dar, 
Jego Ciało i Krew umacnia mnie. 
On moim źródłem i wiem, 
Żywa woda jest tam, gdzie jest mój Pan. 
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157 NASZ BÓG 

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, eC GD 
Króluje nad nami dziś, eC 
Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Gahe 

 

158 NIE BÓJ SIĘ 

Nie bój się, nie lękaj się, dA dA 
Bóg sam wystarczy. /x2 dCFC dA 

Zostań tu i ze mną się módl, 
Razem czuwajmy. /x2 

 

159 NIE LĘKAJ SIĘ, MÓJ SŁUGO 

Ref. Nie lękaj się, mój sługo, bo Ja ciebie wykupiłem. eCGH7 
Wezwałem cię po imieniu, tyś jest Moim na zawsze. 
Gdy pójdziesz przez wody, Ja tam będę z tobą, 
Gdy pójdziesz przez rzeki, nie zatopią ciebie. 

1. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się C 
I nie strawi cię płomień, G 
Albowiem ja jestem Pan, twój Bóg, C 
Święty, twój Zbawca. H7 

2. Nie bój się, robaczku, Jakubie, 
Nieboraku, Izraelu, 
Albowiem Ja, Pan, mówię ci: nie lękaj się, 
Przychodzę ci z pomocą. 

3. Czyż może niewiasta zapomnieć o dziecku, 
Ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet gdyby ona zapomniała, 
Ja nie zapomnę o tobie. 
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160 NIE MA CIĘ 

Ref. Nie ma Cię, Panie, nie ma Cię, eD 
W moim życiu ciemno jest. aeD 
Rana ma krwawi, boli mnie, eD 
Daj odpowiedź, nie ma Cię. ae 

1. To jest to miejsce, nie uciekaj stąd, DeDe 
To jest brama, przez którą możesz przejść, CH7 
To jest droga, którą możesz pójść. CH7 

2. Tu, w twym cierpieniu właśnie skrył się Pan, 
Jest tak blisko, że nie słyszysz Go, 
Jest tak blisko, że nie czujesz Go. 

3. Serce spotka serce, rana spotka ranę, 
Choć nie czujesz, to właśnie tu jest Bóg, 
Choć nie czujesz, to wiernie przed Nim trwaj. 

4. Znajdziesz Go, wkrótce znajdziesz Go, 
W twoim życiu światłość jest. 
Rana twa wieńcem chwały jest, 
W niej spotkanie dokonuje się. 

 

161 NIE MA PROBLEMU 

Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł, Ga 
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł. CDG (D) 
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł, 
Smutku głębokiego, by ukoić nie mógł. 

Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata, 
Wiedz, drogi bracie, że On poradzi i twym. 
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata, 
Wiedz, droga siostro, że On poradzi i twym. 
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162 NIE MAM NIC 

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, De 
Nie mam sił, by przy Tobie, Panie, stać. GD 

Ref. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, DGg 
Manną z nieba nakarm duszę mą. DAD 

2. Pomaż maścią leczącą oczy me, 
Spraw, by język mój też przemówić chciał. 

 

163 NIE MAM NIC, CO CI PRAGNĘ DAĆ 

Nie mam nic, co Ci pragnę dać, hAhA 
Nie ma mnie, by przy Tobie trwać. DGhA 
A Ty jesteś, Maryjo, ze mną cały czas, DAh GAh 
W dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas. DAhGA 
Pragnę żyć obecnością Twą. 
To, że jesteś nadzieją mą. 
Bo Ty jesteś... 

 

164 NIE MĄDROŚĆ ŚWIATA TEGO 

Ref. Nie mądrość świata tego, dF 
Lecz Pana ukrzyżowanego CGd 
Głosimy, aż przyjdzie znów. FCG 

1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego, dF 
Odsunął kamień, serce z Ciała dał mi swego, CG 
By nas na nowo zrodzić, wstąpił w niebo, 
Aby Świętego Ducha zesłać nam, dlatego. 

2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie, 
Zrodzeni w ogniu z Ducha, życiem rozgłaszajcie, 
Że Tego, któregośmy krzyżowali, 
Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął stąd. 
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3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem! 
Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane. 
W Jego miłości wszystkich zanurzajcie, 
Królestwa Jego, niechaj przyjdzie, przyzywajcie. 

 

165 NIE POTRAFIĘ JUŻ ZAUFAĆ 

1. Nie potrafię już zaufać. 
Nie potrafię modlić się. 
Nie potrafię patrzeć w słońce. 
Nie potrafię szepnąć: kocham. 

Ref. Tylko w Bogu jest moja wiara, GDae 
Tylko w Bogu jest moja nadzieja, 
Tylko w Bogu jest moja miłość, 
Tylko w Bogu nie jestem sam. GD 

2. Pewnej nocy przyszedł Pan, 
Który odkrył przede mną twarz, 
Zrozumiałem wtedy Miłość. 
Tę jedyną, na krzyżu zawisłą. 

 

166 NIE UKOCHAŁEM MEGO KRZYŻA 

1. Nie ukochałem mego krzyża, nie rozpoznałem perły eae DGH7 
I wciąż szukałem mego życia, lecz doświadczałem śmierci. 
Aż pokonując groźne fale, ujrzałem krzyża drewno, 
Ty wytyczyłeś moją drogę, miłości ścieżkę pewną. eae DCDD7 

Ref. Żadna pieśń nie wypowie, GD 
Co czuje moje serce, eH7 
Liche drewno ratuje moje życie, GD eH7 
Błogosławiony krzyż, moja arka. CD 

2. Skłoniłem głowę w Twych ramionach i w Tobie odpoczywam, 
Ze skały płynie woda życia i rany me obmywa. 
Gdy tak jesteśmy połączeni, mam w sobie wszechświat cały, 
Niebo i ziemia, i anieli śpiewają pieśni chwały. 
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167 NIE UMIEM DZIĘKOWAĆ CI, PANIE 

Ref. Nie umiem dziękować Ci, Panie, DAD 
Bo małe są moje słowa. fisGA 
Zechciej przyjąć moje milczenie GADh 
I naucz mnie życiem dziękować. GADD7 

1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz, CFG 
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz. FGC 
Nauczy wierzyć miłości Twej, Panie, FGCa 
Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć. FGC 

2. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Panie, 
Naucz krzyż Twój całować i nosić, 
Naucz słuchać Cię sercem pokornym 
I otwierać swe serce na oścież. 

 

168 NIE W TYM PIERWSZA CHWAŁA PANU 

Nie w tym pierwsza chwała Panu, d (C) F 
Że mu dzwonią z Watykanu, gA7 
Że w Piotrowej Bazylice 
Pyszną ma stolicę. 
I nie temu Pan odwdzięczy, 
Co nad świętą księgą ślęczy, 
I nie temu się pokaże 
Matka Boska w tęczy. 

Ale temu, który w trwodze F 
Widzi ciemność na swej drodze, CA7 
Temu wskażę srebrną gwiazdę, g 
Temu poda wodze. dAd (C) 
Bo dopiero niebo pęka, 
Kiedy wielki grzesznik klęka, 
Wtedy radość wśród aniołów, 
Wtedy Pańska ręka. 
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169 NIEBIOSA, DESZCZ Z GÓRY SPUŚĆCIE 

Ref. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie, eC 
O chmury, Świętego ześlijcie. De 
O ziemio, otwórz się, ziemio, He 
I Zbawiciela nam daj. He 

1. Jesteśmy pustynią, jesteśmy spiekotą, eD 
Marana Tha! Marana Tha! H 
Jesteśmy wiatrem, nikt nas nie słyszy, 
Marana Tha! Marana Tha! 

2. Jesteśmy ciemnością, nikt nie prowadzi, 
Jesteśmy spętani, nikt nie uwalnia. 

3. Jesteśmy zimnem, nikt nie okrywa, 
Jesteśmy głodem, nikt nas nie karmi. 

4. Jesteśmy łzami, nikt nie osusza, 
Jesteśmy bólem, nikt nie dostrzega. 

 

170 NIECH OBLICZE TWE 

Niech oblicze Twe, Panie mój, dF 
Zajaśnieje nad sługą Twym, F(BF)C 
Niech przenika mnie jego blask. dA7d 

 

171 NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH 

Niech Twój Święty Duch C 
Dziś przenika mnie. a 

Duchu Święty, przyjdź, C 
Zmieniaj życie me. a 

I niech spadnie deszcz F 
Błogosławieństw Twych. e 

Ojcze, obmyj mnie, d 
Duchu Święty, przyjdź. G 
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172 NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ 

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, d 
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, B 
Obmyj mnie i uświęć mnie, gA 
Uwielbienia niech popłynie pieśń. d 

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. BF 
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. BA 
Jezus, tylko Jezus Panem jest. BAd 

 

173 NIEGODNY 

Ref. Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię do mej duszy, eC 
Lecz niech to wyznanie, niech Cię żal mój wzruszy. aH 
Pociesz mnie przebaczeniem, daruj mi winy, zbrodnie 
I uświęć Twym wejrzeniem, bym Cię przyjął godnie. 

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary e 

Z Twego stołu dary biorą, aH 
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. 
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174 NOCĄ OGRÓD OLIWNY 

1. Nocą Ogród Oliwny, aEa 
Śpią twardo wszyscy uczniowie. GC 
Czuwa w bólu ogromnym dEa 
I cierpi za nas Bóg-Człowiek. E 

Ref. Ojcze, jeśli możliwe, aG 
Oddal ode Mnie ten kielich. dGa 
Ojcze, jeżeli trzeba, da 
Chcę Twoją wolę wypełnić. Ea 

2. Nocą patrzę przez okno 
Na skrawek nieba chmurnego. 
Tyle w życiu cierpienia, 
Lecz nie śmiem pytać, dlaczego. 

 

175 O CUDA, CUDA 

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte! dB 
Cóż Ci się, Jezu, spodobało we mnie, CA7 
Żeś z tronu chwały zszedł 
W mej duszy ciernie? 

Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje, dgCF 
On mój, ja Jego wyłącznie, jedynie. BgA7 
Serce Jezusa w moim sercu bije, 
Krew przenajświętsza w moich żyłach płynie. 
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176 O JAHWE, BOŻE OJCÓW MOICH 

Ref. O Jahwe, Boże Ojców moich, e 
O Jahwe, Boże mój troskliwy, C 
Bądź uwielbiony, Panie mój, h 
Za łaskę, którą dajesz mi. CH7 

1. Pragnę, Panie, abyś wydobył e 
Z mego wnętrza wonny olejek, C 
Jak uczyniłeś to w krzewie gorejącym, D 
Który płonie i się nie spala. CH7 

Poślij mnie do Egiptu, 
By do końca obumarł we mnie stary człowiek, 
Abym spełnił swoje posłannictwo, 
Przez które objawisz ku nam swoją miłość. 

2. Niechaj mądrość, którą zdobyłem u faraona, 
Ustąpi we mnie Twojej mądrości, 
Niechaj lata spędzone na pustyni 
Wydadzą owoc posłuszeństwa z miłości. 

Niechaj spełni się Twoje pragnienie, 
Niech wola Twoja przeze mnie się dokona, 
Chcę obumrzeć jak ziarno dla Ciebie, 
Abyś Ty sam plon wyprowadził. 

3. Za łaskę rozmawiania z Tobą, 
Za łaskę bycia z Tobą twarzą w twarz, 
Bądź uwielbiony, Panie mój, 
Bądź uwielbiony, Panie mój. 
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177 O JEZU, BOŻE UTAJONY 

Ref. O Jezu, Boże utajony, ED 
Serce moje Cię czuje, 
Choć kryją Ciebie zasłony, 
Ty wiesz, że Cię kocham. 

1. Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki, 
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem, 
Bo ono jest największym przymiotem Boga, 
Jest nieustannym cudem. 

2. Wytryskujesz z Troistości Bożej, 
Lecz z jednego miłosnego łona, 
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście 
l życie. 

3. Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna, 
Źródła miłosierdzia Boga otwarte są dla nas, 
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów, 
Lecz dla człowieka grzesznego. 

 

178 O JEZU, CICHY I POKORNY 

O Jezu cichy i pokorny, da da 
Uczyń serce me według Serca Twego. 
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179 O MARIO, CZEMU POBLADŁAŚ 

1. O Mario, czemu pobladłaś? Afis 
Tyś można, jak inna żadna, DE 
Bo poczniesz Króla nad króle, 
A nazwą Go Emmanuel. 

Ref. Nie trwóż się, Mario, Lilijo, AFish 
Dzieciątko święte powijesz, cis7fisE7 
Siankiem Mu żłóbek wyścielesz, AFish 
Nim błyśnie gwiazda w Betlejem. EE9A 

Radować wszyscy się będą, A 
Muzyką chwalić, kolędą, fis 
Bić będą niskie pokłony h 
Przed Twoim Jednorodzonym, EE7A 
Jednorodzonym. A7DEA (DEAEE7) 

2. Nadzieje ludów spełnione, 
Bo Ciałem się stanie Słowo, 
Niech będzie błogosławiony 
Żywota Twojego Owoc. 

 

180 O MÓJ NAJSŁODSZY JEZU 

O mój najsłodszy Jezu, H7e 
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma, H7C 
Niechże ta chwila teraz H7C 
To szczęście mi da. H7e 

 

181 O PANIE, JAM TWÓJ SŁUGA 

Ref. O Panie, jam Twój sługa, Da Da 
Jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. 

1. Oto Mój sługa, którego wybrałem, H7C 
Umiłowany Mój, w którym Moje serce ma upodobanie. DGD 
Położę Ducha Mojego na Nim, ae 
A On zaniesie prawo narodom. DCH7e (D) 
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2. Nie będzie się spierał ani krzyczał 
I nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu, 
Trzciny zgniecionej nie złamie 
Ani knota tlejącego nie dogasi, 
Aż zwycięsko sąd przeprowadzi. 

3. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, 
Udziel swej siły słudze Twojemu. 
I ocal syna Twej służebnicy. 
Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności. 

4. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. 
O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy. 

 

182 O PANIE, SZUKASZ DZIECI TWYCH 

1. O Panie, szukasz dzieci Twych, eH7eC 
Bo miłość – imię Twe. eH7e 
Ty rozproszone złączyć chcesz, 
Dać udział w łaskach swych. 

Ref. Panie (Panie), Panie (Panie), ea 
Złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, H7e 
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 zaspokajasz 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 serca żar miłości wlać, 
Królestwo rozszerz swe. 
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183 O PANIE, TY NAM DAJESZ 

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew, dF ga7d 

Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń. BgC7F BgA7 

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. BCFd ga7d 

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,  
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. 
Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas. 

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. 
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. 

 

184 O PIĘKNOŚCI NIESTWORZONA 

O piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna, GDae 
Ten nic innego kochać nie może.  
Czuję, że tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku 
W bezdennym oceanie. 
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, 
Która by nie płonęła miłością ku Tobie. 
Miłosierdzie Boże. GDe 

 

185 O STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ, 

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

2. Pocieszycielem jesteś zwan 
I najwyższego Boga dar. 
Tyś namaszczeniem naszych dusz, 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

3. Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
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Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej 
I wątłą słabość naszych ciał 
Pokrzep stałością mocy Twej. 

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz. 
Niech w drodze za przewodem Twym 
Miniemy zło, co kusi nas. 

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był. 
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen 

 

186 O WYCHWALAJCIE 

O wychwalajcie Go, wszystkie narody EAH 
I wysławiajcie Go, wszystkie ludy. 
Jego łaskawość nad nami potężna, 
A Jego wierność trwa na wieki. 

O, alleluja, alleluja! 

 

187 OBLUBIENIEC 

1. Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty. Blisko dzień wesela. GDC D 
Nieproszonych gości tłum stanie u bram, które Pan otwiera. 

Ref. Jezus Oblubieńcem naszym jest, GDCD 
A Kościół świętą panną, którą umiłował. 
Jezus Oblubieńcem naszym jest, 
A Kościół świętą panną, którą zdobył swoją Krwią. 

2. Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę jest w Nim zakochany. 
W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramę. 
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188 OCZAROWAŁAŚ ME SERCE 

1. Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, heGDA 
Oczarowałaś me serce jednym paciorkiem twych naszyjników, fishDA 
Jednym spojrzeniem twych oczu zachwyciłaś mą duszę, 
Bo słodki jest twój głos, a twarz pełna wdzięku. fis Fis 

Ref. Wprowadź mnie, Królu, w twe komnaty, hAGFis 
Cieszyć się będziemy i weselić Tobą. DAGFis 
O Ty, którego miłuje dusza moja, hAGFis 
Wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada. hAh 

2. Jak piękna jest miłość twoja, siostro ma, oblubienico, 
Jak piękna jest miłość twa, słodsza od wina, 
A zapach twoich szat nad wszystkie balsamy, 
Miodem najświeższym ociekają wargi twe. 

3. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, 
Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym, 
Jak lilia pośród cierni, tak ty pośród dziewcząt, 
O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna. 

 

189 OCZEKUJĘ CIĘ, JEZU 

Oczekuję Cię, Jezu, oczekuję Cię, h 
Czekam na Twe miłosierdzie. DA 
Czekam na nie, czekam. DGA 
Czekam, oczekuję, zbawienia wiecznego, hADGD 
Tęsknię, potrzebuję miłosierdzia Twojego. hAfish 

 

190 OFIARUJĘ 

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, CGa CF 
Cały jestem Twój, aż na wieki. CGG7 
Oto moje serce, przecież wiesz, CGa 
Tyś miłością mą, jedyną jest. CFGC (G) 
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Ty w ofierze swojej, Panie mój, cały dajesz się, 
Cały jesteś mój, aż na wieki. 
Oto moje serce, przecież wiesz, 
Miłość Twoja niech umocni je. 

 

191 OGNIU, ZSTĄP 

Ogniu, zstąp na moje serce, eD 
Ogniu, zstąp, nie pragnę niczego więcej. eD 
Duchu Ojca i Syna, we mnie oddychaj, CD CD CD CD 
Nucz, jak mam żyć. e 

 

192 OJCZE, DAJ MI DUCHA 

Ojcze daj mi Ducha, /x2 Afis 
Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie hD Aefis 
I przeciwności, które przychodzą do mnie. hDA 

 

193 OJCZE, W TWOJE RĘCE 

Ref. Ojcze, w Twoje ręce he 
Powierzam ducha Mego. hAh 

1. Całuj mnie pocałunkami twoich ust. DA 

Jak słodka twoja miłość jest! eh 

Pociągnij mnie, biegnijmy; całuj mnie, pragnę ciebie. 

2. Napełnij mnie twoim słowem, łoże nasze z zieleni; 
Chora jestem z miłości. Całuj mnie, pragnę ciebie. 

3. Powstań, wietrze z północy, powstań, wietrze z południa, 
Wietrze wiej przez mój ogród, bo omdlewam z miłości. 

4. Życie ze mnie odeszło, miły mój się oddalił, 
Jam jest mego miłego, a on jest cały mój. 

5. Na cóż budzić ze snu moją umiłowaną, 
Póki nie zechce sama, póki nie zechce sama. 
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194 ON JEST DOBRYM PASTERZEM 

1. On jest dobrym Pasterzem, eGDe 
Oddał za owce życie swe. GDe 
W Nim gromadzą się w wierze GD 
Narody, by znów jedno być. aDD4D 

Na fundamencie wiary 
On zbudował Kościół swój. 
Na apostołach, prorokach, 
Co pasą narody aż do dziś. 

Ref. Jeden jest Bóg i Ojciec, i jedna jest wiara, (D) CDe 
Nadzieja, i jeden jest chrzest. CDe 
Jeden jest Kościół i ciało, i życie w Duchu, CDe 
Co daje nam tak wiele łask. CH 

2. Klucze do Swoich bram 
On Piotrowi i uczniom swym dał, 
A więc ciemność już nigdy 
Nie będzie panować wśród nas. 

Biada takim pasterzom, 
Którzy sami pasą się, 
Pan odbierze im owce, 
Przepędzi ich od swoich trzód. 

Ref. Wciąż jeden jest Bóg i Ojciec... 

3. Na dobrych pastwiskach eD 
Będzie pasł owce swoje. GD 
I na szczytach (i na szczytach gór) eD 
Karmi lud (będzie karmił lud). GA 
On uzdrowi cierpiących i biednych, eD GD 
Uwięzionym wolność da (uwięzionym On wolność da). eDGA 

4. Nie porzuci swojego ludu, 
Lecz przyciągnie Pan owce swe, 
Słowem swym znów połączy tych, 
Którzy rozproszeni są. 
Bo On jest dobrym Pasterzem... 
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195 OŚWIEĆ ME SERCE 

Ref. Oświeć me serce, ad 
Twe słowa dają życie wieczne. Ea 
Pokaż, co jest zakryte przede mną. dEa 

1. Twoje prawo miłości jest doskonałe, G 
Świadectwo Twego Ducha uczy mnie mądrości, a 
Twe nakazy radują moje serce, FC 
Blask Krzyża Twego olśniewa me oczy. dEa 

2. Usłyszałem, Panie, Twe wezwanie 
I pragnę pójść Twoją drogą. 
Kto jednak widzi swoje błędy? 
Oczyść mnie z błędów ukrytych przede mną. 

3. Błagam Cię, Panie, uchroń mnie od pychy, 
By nie panowała nade mną. 
Wtedy będę bezpieczny, 
Modlić się będę moją słabością. 

 

196 OTO JA, POŚLIJ MNIE 

Ref. Oto ja, poślij mnie, DGA 
Dotknij ogniem moich warg, 
Powiedz, Panie, czego chcesz, 
A moją rozkoszą będzie być posłusznym. GhGA 

1. Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem, fishGA 
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. 

2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach. 
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia. 
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197 OTO JEST DZIEŃ 

Oto jest dzień, oto jest dzień, D 
Który dał nam Pan, który dał nam Pan, A 
Weselmy się, weselmy się A 
I radujmy się Nim, i radujmy się Nim. D 

Oto jest dzień, który dał nam Pan. GD 
Weselmy się i radujmy się w Nim. GD 
Oto jest dzień, oto jest dzień, Dh 
Który dał nam Pan. GA7D 

 

198 OTO JESTEM 

Ref. Oto jestem, wyciągam ręce swe, dgA 
Oto jestem, przyjdź do Mnie, dBA 
Oto jestem, otwieram serce Me, dgA 
We Mnie ukojenie znajdzie dusza twa. BgA 

1. Znam twój grzech, ból i strach, rany twe, dCFC 
Miłość Ma leczy cię, otwórz się. dCFC 
Oto stoję u drzwi, usłysz słowo Me, gAdCB 
Wieczerzać dziś z tobą chcę! gA 

2. Twoje imię jest na dłoniach Mych 
I na skrzydłach orlich niosę cię. 
Szkarłat win twoich widzę. Z miłością tulę cię. 
Nad śnieg wybielę szaty twe. 

3. Z dołu śmierci wydobyłem cię, 
Wykupiłem, więc nie lękaj się! 
Nową pieśń w usta wkładam. Utwierdzam stopy twe. 
Ja Pan, Twój Bóg. Przebudź się! 
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199 OTO NADESZŁA PORA 

1. Oto nadeszła pora, wzejdzie młody las. CFaG 
Jak zeschnięta kora zło opadnie z nas. adG 
Zasiejemy w sercach naszych, 
W sercach wszystkich ludzi, 
Ziarno wiary i nadziei i miłość się zbudzi. 

Ref. Miłość cierpliwa jest, miłość nie zazdrości, FC 
Nie szuka poklasku, miłość wszystko znosi, aG 
Pokłada nadzieję i wszystkiemu wierzy, 
Nie szuka swego, nie pamięta złego. 

2. Już najwyższy czas poznać krainę niezwykłą, CFaG 
Tam gdzie mieszka miłość, wiara i nadzieja, FC 
Dlaczego tam nie ma nas? aG 
W krainie nadziei jest rzeka i las, FC 
Strumyki natchnienia, źródła czystej wody, aG 
Gaje oliwne i ślady na piasku, FC 
Mroczne tajemnice i zagadki tego świata. aG 

Oto nadeszła pora... 

 

200 OTO SĄ BARANKI MŁODE 

Ref. Oto są baranki młode. DEA EDEfis 

Oto ci, co zawołali alleluja! DEA fisH7E4E7 

Dopiero przyszli do zdrojów, ADE4E7 

Światłością się napełnili, ADE4E7 

Alleluja, alleluja! AEfis EA 

1. Na Baranka Pańskich godach, fisDEfis 

W szat świątecznych czystej bieli, fisDEfis 

Po krwawego morza wodach fisEhfis 

Nieśmy Panu pieśń weseli. DEcisfis 

2. W swej miłości wiekuistej fisDEfis 

On nas swoją Krwią częstuje, fisDEfis 

Nam też Ciało swe przeczyste fisEhfis 

Chrystus Kapłan ofiaruje. DEcisfis 
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3. Na drzwi świętą Krwią skropione fisDEfis 

Anioł mściciel z lękiem wziera, fisDEfis 

Pędzi morze rozdzielone, fisEhfis 

Wrogów w nurtach swych pożera. DEcisfis 

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste, fisDEfis 

Wielkanocną też ofiarą, fisDEfis 

Tyś przaśniki nasze czyste fisEhfis 

Dla dusz prostych z szczerą wiarą. DEcisfis 

5. O Ofiaro niebios święta, fisDEfis 

Ty moc piekła pokonywasz, fisDEfis 

Zrywasz ciężkie śmierci pęta, fisEhfis 

Wieniec życia nam zdobywasz. DEcisfis 

6. Chrystus piekło pogromiwszy fisDEfis 

Swój zwycięski znak roztacza, fisDEfis 

Niebo ludziom otworzywszy fisEhfis 

Króla mroków w więzy wtłacza. DEcisfis 

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, fisDEfis 

Wielkanocną był radością, fisDEfis 

Strzeż od grzechu śmierci srogiej fisEhfis 

Odrodzonych Twą miłością. DEcisfis 

8. Chwała Ojcu i Synowi, fisDEfis 

Który z martwych żywy wstaje, fisDEfis 

I Świętemu też Duchowi fisEhfis 

Niech na wieki nie ustaje. DEcisfis 

 

201 OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ 

Oto stoję u drzwi i kołaczę. /x2 eDeD 
Jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, GDe 
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, eDGe 
A on ze Mną. D 
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202 OTWÓRZCIE BRAMY 

Ref. Otwórzcie bramy, co nietknione stały, eDhe 
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 wnidzie, On jest Królem chwały.) 

1. Pańska jest ziemia i co jest na ziemi, 
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi. 
On ją na morzach utrzymuje stale 
I miękkie wody chciał dać za grunt skale. 

2. Któż na Twą górę może wstąpić, Panie? 
Albo na miejsce poświęcone stanie? 
Ten, który krzywdą swych rąk nie oszpeci, 
Ten, co ma serce czyste Bożych dzieci. 

3. 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. 

 

203 PAN JEST MOCĄ 

Pan jest mocą swojego ludu, dCF BC 
Pieśnią moją jest Pan. dCF C 
Moja tarcza i moja moc, CBAd 
On jest mym Bogiem, nie jestem sam, dCF BC 
W Nim moja siła, nie jestem sam. ad BCF 
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204 PAN JEST PASTERZEM MOIM 

Pan jest Pasterzem moim, hFish 
Niczego mi nie braknie, GAh 
Na niwach zielonych pasie mnie, GA hFish 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. eFis hFish 

 

205 PAN KRÓLUJE, WESEL SIĘ ZIEMIO 

1. Pan króluje, wesel się ziemio, 
Radujcie się mnogie wyspy, 
Obłok i ciemność wokoło Niego, 
Sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. 
Ogień idzie przed Jego obliczem 
I pożera Jego nieprzyjaciół, 
Błyskawice świat rozświecają, 
Cała ziemia spoglądając się trwoży. 

Ref. Z radością wszyscy śpiewajmy Panu, 
Po krańce ziemi wieść o Nim głośmy, 
On naszym Panem i Zbawicielem, 
Chwalmy Go. 

2. Góry topnieją przed Jego obliczem, 
Przed obliczem swego władcy, 
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, 
A wszystkie ludy głoszą Jego chwałę. 
Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, 
On strzeże życia swoich świętych, 
Wschodzi światło dla sprawiedliwego 
I radość dla ludzi prawego serca. 
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206 PAN MNIE STRZEŻE 

Ref. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Dh 
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. fisGA 

Czuwa nade mną Bóg, /x3 mój Bóg. 

1. Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach, 
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. 

 

207 PAN WIECZERNIK PRZYGOTOWAŁ 

Ref. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. 
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. 

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas, 
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. 

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma. 
Niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa. 

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb, 
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć. 

4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak, 
Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask. 

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim, 
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym. 

6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń, 
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc. 
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208 PAN ZMARTWYCHWSTAŁ 

Ref. Pan zmartwychwstał! Bracia, radujmy się! DAh 
Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci. eDA 
W krzyżu zbawienie jest, 
Jest to droga, którą trzeba nam iść. 

1. Niewiasto czemu płaczesz? GfisG 
Zabrano Pana, nie wiem gdzie On jest. DAh 
Mario, kogo szukasz? GfisG 
Rabbuni, mój Rabbuni! DA 

2. Witajcie, pokój Wam! 
Panie, pokaż ręce swe i bok. 
Pokój wam, nie bójcie się! 
Pan mój i Bóg mój! 

3. O czym rozprawiacie w drodze? 
O Jezusie, który miał wybawić nas. 
Dlaczego nie wierzycie Pismu!? 
Czy serce nie pałało w nas, gdy z nami był? 

4. Zarzućcie sieci, gdzie wam powiem. 
Pragnę słuchać tego, co mówisz mi. 
Czy kochasz mnie bardziej niż inni? 
Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię. 

5. Weźmijcie Ducha Świętego! 
Panie, z nami zawsze bądź. 
Jestem z wami po wszystkie czasy. 
Alleluja, alleluja! 

 

209 PANIE DOBRY JAK CHLEB 

Ref. Panie dobry jak chleb, CFGG7 
Bądź uwielbiony od swego Kościoła, aFGG7 
Bo Tyś do końca nas umiłował, aeFGA7 
Do końca nas umiłował. dGC (G7) 



- 95 - 

 

1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, CdGA7 
Byśmy do nieba w drodze nie ustali. dD7GG7 
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, aeGCA7 
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. dGCD7G (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. 

 

210 PANIE, DAJ MI ŁASKĘ WIERNEJ MODLITWY 

Ref. Panie, daj mi łaskę wiernej modlitwy, aeda ea 
Abym nie opuścił Cię w godzinie Krzyża. 

1. Smutna jest moja dusza, aż do śmierci, adCea 
Przybył z nieba Anioł, aby mnie umacniać. dCea 

2. Moje serce pogrążone jest w udręce, 
Krwawy pot spływa na ziemię. 

3. Nie zasłoniłem swojej twarzy przed opluciem, 
Nie otworzyłem ust, gdy szydzili ze mnie. 

4. Moje dłonie i stopy przybite do krzyża, 
Ostra włócznia przeszyła mi serce. 

5. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, 
Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. 
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211 PANIE, DAJ MI TWEJ WODY 

Ref. Panie, daj mi Twej wody, aD 
Zaprowadź mnie nad strumień, F 
Abym mógł popłynąć. E 

1. Pokaż mi Twoje serce, Panie, aG 
Pokaż mi Twój bok, mój Królu, FE 
Aby stamtąd popłynęła woda, 
Woda dająca mi życie. 

2. Poprowadź mnie dalej, 
Tam, gdzie woda jest głębsza niż cały mój grzech, 
Poprowadź mnie ręką anioła 
I pokaż mi miejsce, gdzie zobaczę dobre owoce. 

3. Daj mi też stanąć w zatoce, 
Abym pomógł Ci w cierpieniu Krzyża, 
Pomóż mi odnaleźć radość i szczęście 
W tym, co zostawiłeś dla soli. 

 

212 PANIE, MNIE NAD STRUMIEŃ PROWADŹ 

Ref. Panie, mnie nad strumień a dGC 
Prowadź, abym mógł popłynąć. da 

1. Ukaż mi, Panie, Twoje serce, ada 
Ukaż mi, Panie, Twój bok, 
Daj, aby popłynęła woda, 
Prowadź mnie ręką anioła. 

2. Panie, poprowadź mnie dalej, 
Tam, gdzie woda jest głębsza niż mój grzech, 
Tam, gdzie rosną cudowne owoce, 
Uzdrów mnie, Panie, Twoim Duchem. 

3. Panie, poprowadź mnie dalej, 
Daj mi też stanąć w zatoce, 
W tym, co zostawiłeś dla soli, 
Daj mi odpocząć w zatoce, daj mi odpocząć w Twym krzyżu. 
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213 PANIE, MOJE SERCE MAŁE JEST 

Panie, moje serce małe jest eC 
I oczy me nie są wyniosłe. H7e 
Nie gonię za tym, co jest wielkie CH7 
Albo co przerasta moje siły. CH7 

Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy. eCH7d 
Jak niemowlę u swej matki, CH7 
Tak we mnie jest dusza moja, CH7 
Me serce małym stało się. e 

 

214 PANIE, OGIEŃ PAL 

Panie, ogień pal, wypal smutek i żal, eD /x4 
Wypal myśli natrętne, niechciane, GDeD 
Wypal to, co winno być zapomniane. GDeD 

 

215 PANIE, POZOSTAŃ 

Panie, pozostań, ma się ku wieczorowi, CFCG 
Dzień się już nachylił. 

 

216 PANIE, PRZEPASZ MNIE 

Panie, przepasz mnie aF 
I poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść. Ga (C) 
Panie, o Panie, przepasz mnie. FGa 

Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Ea 
- Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. dada 
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? 
- Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. 
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? 
- Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię! dFE 
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217 PANIE, SPRAW, BY ME SERCE 

Panie, spraw, by me serce daFC 
Stało się sercem Twoim. dad 

Bym był cichy i pokorny jak Ty, FCa 
Abym znalazł ukojenie dla duszy mojej. dad 

 

218 PANIE, TY ZNASZ MOJE IMIĘ 

Panie, Ty znasz moje imię, ukryte jest w Tobie. CFC BC 
Objawiaj swoją miłość, którą zachowałeś dla mnie. CFa Cda 

 

219 PANIE, WIELBIĆ IMIĘ TWOJE CHCĘ 

Panie, wielbić imię Twoje chcę, Ecis 
Klaskać w dłonie, wiecznie czcić. gis AH 
To do Ciebie w prośbach swoich lgnę, 
By na nowo umieć żyć. 

Panie, daj mi siłę taką, bym mógł żyć, AHE cis 
Daj mi serce czyste, bym miłością był. AHE 
Chcę od dzisiaj mówić o tym, że 
Nie opuścisz nigdy mnie. 

 

220 PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE 

Panu naszemu pieśni grajcie, eDG 
Wysławiajcie Jego święte imię. DGDe 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 

221 PIEŚŃ SŁONECZNA 

1. Najwyższy, dobry, wszechpotężny Panie, Ce 
Tobie jednemu chwała cześć i moc. Fde 
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Tobie, Najwyższy, one wciąż przystoją ae 
I nikt z nas nie jest godzien wielbić Ciebie. FG 

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 promieniejące. 

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 
I przez powietrze, i obłoki czyste, 
I przez pogody, oraz zmiany czasu, 
Którymi karmisz wszystko, co istnieje. 

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, 
Bowiem śmierć druga nigdy ich nie dotknie. 
Składajcie dzięki Bogu wszechmocnemu 
I służcie Panu z prawdziwą pokorą. 
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222 PODNIEŚ MNIE, JEZU 

Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. /x2 dC 
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. FC 
Amen. /x2 dCd 

 

223 POKORNA SŁUŻEBNICO PANA 

Pokorna Służebnico Pana, dC 

Łamiąca strzały nieprzyjaciela, dCF 
Miażdżąca głowę węża. Fd 

Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się Bg 

Pokornym sługą na wzór mego Mistrza i Pana. FCd 

 

224 POPATRZ, ŻYJĘ W NIEGODNY SPOSÓB 

1. Popatrz, żyję w niegodny sposób Ca 
I sam nie uwolnię się. G 
Wciąż boję się o przyszłość swoją, FC 
Teraźniejszością martwię się, dG 
Zamiast bać się jedynie Ciebie. CF 

Ref. Proszę, zjednocz się ze mną, dada 
Grzesznikiem, mój Panie, FCG 
Bez Ciebie nic uczynić nie jestem w stanie. ada 

2. Popatrz, żyje w niegodny sposób, 
Naiwny w pysze swej, 
Bo świata boję się i ludzi, 
A Pana Życia nie lękam się, 
Zapominam o moim Bogu. 
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225 POSŁUCHAJ, LUDU 

1. Posłuchaj, ludu, słowa, które daję ci, eCA7C 
Abyś zrozumiał, że nadzieja w Panu jest, 
Abyś wierny był, gdy przyjdą ciemności. 
Bo On uczynił cud, gdyś przez pustynię szedł, 
Otworzył morze, potem obłok ognia dał, 
On wydobył ze skały strumienie. 

Ref. Pustynia i ciemna noc jest łaską, D eCA7C 
Pustynia i ciemna noc jest łaską, jest łaską. DGD eCA7C 

2. Lecz ty szemrałeś i nie uwierzyłeś Mu, 
Czy Bóg potrafi na pustyni nakryć stół? 
Chleb z nieba nie przekonał ciebie. 
Gdy cię zabijał, zaczynałeś szukać Go, 
W ciemności zrozumiałeś, że On skałą jest. 
Przestań wątpić, Bóg umarł z miłości. 

 

226 POWIEDZ LUDZIOM 

1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus DeAD 
I powiedział mi: Nie martw się, Jam przy boku jest twym. 
Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności, 
I zwracając się do mnie, pełen smutku tak rzekł. 

Ref. Powiedz ludziom, że kocham ich, DeAD 
Że się o nich wciąż troszczę. 
Jeśli zeszli już z Moich dróg, 
Powiedz, że szukam ich. 

2. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, 
To umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. 

3. Nie zapomnę taj chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus, 
Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. 
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227 POWIETRZEM MOIM JEST 

Powietrzem moim jest /x2 GC 
Obecność Twoja święta w sercu mym. (G) DeCD 
Powszednim chlebem mym /x2 
Twe żywe słowo, dane mi dziś. 

Bez Ciebie nie mogę już żyć. GDe C (D) 
Dla Ciebie me serce chce bić. 

 

228 POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE 

1. Pozwól mi przyjść do Ciebie CG 
Takim zwyczajnym, jakim jestem. ae 
Pozwól mi przyjść do Ciebie FC 
Jednym łaskawym Twoim gestem. dG 

2. Ty jesteś, Mario, taka czysta, 
Jak łza grzesznika, gdy żałuje, 
Ty jesteś, Mario, taka dobra, 
To moje ludzkie serce czuje. 

3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie, 
Tak jak przed Matką dziecko staje. 
Więc się ośmielam paść przed Tobą 
I całą nędzę Ci wyznaję. 

4. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem, 
Uczysz miłości, uczysz wiary, 
Patrzysz łaskawym na mnie sercem, 
Uczysz wdzięczności i ofiary. 

5. Zanim odejdę od stóp Twoich, 
Pozwól, że skończę na pytaniu, 
Które dotyczy mego życia: 
Co znaczy trwać w ofiarowaniu? 
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229 PRAWDA JEDYNA 

1. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, FCae 
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. 
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. 

 

230 PRZEOGROMNA ZIEMIO 

1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk, aC 
Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj. dE 
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd aC 
I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz. FE 

Ref. O Najwyższy nasz, a 
Na dłonie wzniesione me spójrz, G 
Niech płynie chwała jak kadzideł dym. FE 

2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci, 
Potoki niech mruczą, jezior tafla lśni, 
A szczytów majestat, sięgający chmur, 
Niech kornie przyklęknie psalmy nucąc Mu. 

3. Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg, 
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud, 
Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas, 
Że ludzie to owce, a Tyś Pasterz nasz. 
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231 PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY 

1. Przybądź, Duchu Święty, 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 

2. Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich, 
Przyjdź, Światłości sumień! 

3. O najmilszy z gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 

4. W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

5. Światłości najświętsza! 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj swej potędze! 

6. Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze! 

7. Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę! 

8. Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

9. Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary. 

10. Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. 
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232 PRZYBĄDŹ, PŁOMIENIU 

Ref. Przybądź, Płomieniu, niech węgle naszych serc (eH7) eh 
Rozpali ogień miłości Twej. CH7 
Zjednocz nas w Krzyżu, on bramą Pana jest, 
Przez nią wejdziemy, by życie mieć. 

1. Wejdźmy do świątyni Jego Ciała ahe 
- przez przebity bok. CG7 
W niej dziedzictwo nasze, skarb wody i krwi, ahe 
- obmyjmy się w nich. Ce 
Ta brama tak jest wąska, że aby przejść, ahe 
- trzeba dzieckiem być. CG 
I stracić swoje życie, by znaleźć je. ahe eH7 

2. Na Krzyżu z Jego cierpienia, z Jego „Pragnę" 
- narodził Kościół się. 
Zostawił nam swoje Ciało, byśmy trwali w Nim, 
- uwielbiajmy Je. 
Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele, 
- a starczy na pokarm dusz. 
Usta moje Krwią skropione, świątyni drzwi. 

 

233 PRZYBĄDŹCIE TU Z NAJDALSZYCH STRON 

1. Przybądźcie tu z najdalszych stron, gromady eDae 
Nękanych głodem i pragnieniem serc. DADh 
Odrzućcie smutek, niech nastanie radość, eDae 
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe. Che 

2. Weselnym winem już się woda staje, 
Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb, 
Już winny krzew obfity owoc daje, 
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe. 

3. Otwarte, jak otwarta boku rana, 
Miłości pełne, co nie kończy się, 
Jest Słowo ciałem i pokarmem dla nas, 
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe. 
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234 PRZYJACIELA MAM 

Przyjaciela mam, co pociesza mnie, DAhG 

Gdy o Jego ramię oprę się. 
W Nim nadzieję mam, uleciał strach. 
On najbliżej jest, zawsze troszczy się. 
Królów Król, z nami Bóg. Jezus, Jezus. 

 

235 PRZYJACIELU 

1. Przyjacielu, chcę zostać z tobą, przy tobie chcę być. GeCD 
I nie trzeba, byś mówił coś, wystarczy byś był. 

Ref. Bo nie ma większej miłości niż ta, 
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 me. 

 

236 PRZYJDŹ, DUCHU KOŚCIOŁA 

Ref. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Kościoła, eD 
Przyjdź do Oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię! aCGD 

1. Duchu Święty, Panie nasz i Boże, - wołamy, przyjdź! GD e 
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna. 
Duchu Święty, Obietnico Chrystusa, - wołamy, przyjdź! 
Duchu Święty, Oblubieńcze Maryi, - wołamy, przyjdź! 

2. Duchu Święty, Darze Pięćdziesiątnicy - 
Duchu Święty, Boże i Ożywicielu - 
Duchu Święty, Duchu Prawdy, Parakletos - 
Duchu Święty, Odnowicielu naszych serc - 

3. Duchu Święty, Boże, Pocieszycielu - 
Duchu Święty, Boże, Dawco łaski - 
Duchu Święty, Boże, Nauczycielu - 
Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości 
i o sądzie -  
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4. Duchu Święty, działający w Chrystusie - 
Duchu Święty, działający w Kościele - 
Duchu Święty, działający poprzez Słowo - 
Duchu Święty, działający w naszym sercu - 

 

237 PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ 

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, DA 

Oto dziś błagam Cię. A7D 

Przyjdź w swojej mocy i sile, D7Gg 

Radością napełnij mnie. DA7D 

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,  
Przyjdź jak ślepemu wzrok,  
Przyjdź jako moc w mej słabości,  
Weź wszystko, co moje jest. 

3. Przyjdź jako źródło w pustyni,  
Z mocą swą do naszych dusz. 
O, niech Twa moc uzdrowienia  
Dotknie, uleczy mnie już. 

 

238 PRZYJDŹ, JEZU, PRZYJDŹ 

Przyjdź, Jezu, przyjdź, czekamy dziś, EA 
Do naszych serc, do naszych dni. cisH 
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie, Hcis Hcis 
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię. HcisA 

Tyś Królem jest, Tyś Królem jest, EA 
Wołamy, przyjdź, wołamy, przyjdź. cisH 
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239 PRZYTUL MNIE DO SWOICH RAN 

Przytul mnie do swoich ran, H7ea 
Z których płynie miłość. H7e 
I to wystarczy. ae 
Tylko mocno przytul mnie. aH7e 
Nie musisz już zmieniać nic. aH7e 
Mój ból miesza się z Twym bólem. H7e 

Tylko mocno przytul mnie, CaH7 
Tylko mocno kochaj mnie. CaH7 

 

240 RABBUNI 

1. Rabbuni, zlituj się, GD 
Rabbuni, przejrzeć chcę. GD 
Ja słyszę, że przechodzisz. ae 
Rabbuni, uzdrów mnie, a pójdę Twą drogą. GDH7 

Ref. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! eCaeD 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! aeGD(H7) 

2. Patrz, zrywam z siebie płaszcz, 
Odkrywam rany me. 
Ty, Panie, wszystko wiesz, 
Jezu, ulituj się, Rabbuni, abym przejrzał! 

 

241 RATUJ, PANIE 

Ref. Ratuj, Panie, i powstrzymaj burzę. eH7e 
Nie daj mi zginąć pośród fal ogromnych. H7aH7 
Obudź się, bo już tracę siły, eH7aC 
Ratuj mnie, podaj swoją rękę. H7e 

1. Dlaczego zwątpiłeś, jakże ci brak wiary! H7e 
Odwagi! Ja Jestem, nie bój się! aH7 
Uwierz tylko, ufaj swemu Bogu, CH7e 
Bo jeszcze wysławiać Go będziesz. aH7 
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2. Aniołowie moi na rękach cię noszą, 
Byś swej stopy nie uraził o kamień. 
Czuwam nad twym życiem dniem i nocą, 
Jestem cieniem przy twoim boku. 

 

242 REGINA CÆLI 

Regina Cæli, lætare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

243 ROZPIĘTY 

Ref. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. aCG FaE 
Chrystusie, Synu Boga, spójrz, proszę, na ziemię. 

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, aFGa 
Gdy noc się już kończy, a ranek się budzi. FGaE 
Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża 
Do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach. 

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. 

 

244 RUAH 

Ruah, Ruah, Ruah. e a hH7e 

Nie siłą, nie mocą naszą, 
Lecz mocą Ducha Świętego. 
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245 RUSZAJ, RUSZAJ 

Ref. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, e 
Gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. eH7 
Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, e 
Gdzie ziemia obiecana jest. aH7e (H7) 

1. Wyruszył kiedyś tam Abram ze swego Ur Chaldejskiego, eaH7 
Bo wierzył, bo wierzył, bo wierzył, że e 
Będzie taki czas i usłyszy. aH7eH7 

2. Już czekasz tyle lat, by przeżyć chociaż wraz z Bogiem chwilę. 
Czy wierzysz, czy wierzysz, czy wierzysz, że 
Będzie taki czas i usłyszysz. 

3. Już 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. 

 

246 SANDAŁY 

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną, eDCe 
Żegnając ich, dał swoją moc i mówił tak z miłością. 

Ref. Nie, nie, nie, nie warto na drogę tę (CDG) GC 
Sandałów i płaszcza zabierać, De 
Nie, nie, nie, nie trzeba wam srebra brać, 
O dach nad głową zabiegać. 

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 drogę ruszali, 
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością śpiewali. 
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247 SCHOWAJ MNIE 

1. Schowaj mnie pod skrzydła Twe, CGa FDG 
Ukryj mnie w silnej dłoni swej. CF dG 

Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, GFGC 
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. FGa 
Panie, Królem Tyś spienionych wód, FGC 
Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. FGC 

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych, 
Dusza ma w Tobie będzie trwać. 

 

248 SERCEM KOCHAM JEZUSA 

Ref. Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa, Dh eDG 
Zawsze będę Go kochać, On pierwszy ukochał mnie. Dh eAD 

1. Jest jedno Imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. 
Muzyką słodką to Imię brzmi, wpisane w sercu mym. 

2. Miłości dzieje głosi mi, miłości aż po krzyż. 
Osładza wszystkie moje dni, do nieba wiedzie wzwyż. 

3. To Jezus, mój Zbawiciel, Pan, to o nim śpiewać chcę. 
On nam zbawienie wszystkim da, miłuje także mnie. 

 

249 SHABA BALUA 

Radością moją Jezus, dobry mój Pan. DGDAD (GDA) 

Wielkiego Boga znam, On zawsze przy mnie jest DG DA 
Wielkiego Boga znam, przy mnie jest jest, ze mną jest. DGAD 

Jego miłość ogromna, ogromna, ogromna. DGDA 
Przy niej moja tak mała, taka mała, taka mała. DGDA 

Shaba balua Jezu, akina o! DGDAD (GDA) 
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250 SIEJE JE 

1. Dzisiaj zasieję ziarno, nadzieję. FCaG 
Pora już ruszać na cały świat. 
Niejedno padnie na żyzną ziemię, 
Trzeba już wstać i pora je siać! FC 

Ref. Sieje je, sieje je, sieje je, sieje je, sieje je. C FC FG C 

2. Niektóre ziarna padną na skały, niektóre jeszcze wydziobie ptak. 
Na nowo ziarna miłości i wiary, trzeba już wstać i pora je siać! 

3. A eja eja o, ziarno wyda plon. eG eG 
Trzydzieści, sześćdziesiąt, a jeszcze inne sto. 

 

251 SKORO, PANIE, DAŁEŚ MI TEN LUD 

Ref. Skoro, Panie, dałeś mi ten lud, ada 
Który ma gorące serce, twardy kark, ada  
Prowadź mnie, bym potrafił go paść, Fed 
Przez mą słabość objaw swoją moc. aea 

1. Daj mi braci, którzy podniosą moje ręce, Ga 
Swoją ofiarą wspomogą mego ducha, Ga 
Bym wpatrywał się w niebo, oczekując aż zwyciężysz w nas, Fea 
Brak miłości, brak jedności, wszelki grzech. daea 

2. Daj z odwagą spoglądać w naszą przyszłość, 
Bez zwątpienia wsłuchiwać się w Twe serce, 
Bym z radością oglądał Twe zwycięstwo w naszych sercach, 
Poprzez wiarę bym oglądał to, co chcesz nam dać. 

3. Moje serce uczyń szerokim na mych braci, 
Których rana jest zbyt wielka i boląca, 
Niech me serce będzie czułe, delikatne moje czyny, 
Bym nie sprawiał im większego bólu, lecz koił go. 

4. Boski Lekarzu, w którym mam nadzieję, 
Ulecz rany zadane przez mój grzech, 
Niechaj Duch Twój sprawi, byśmy żyli znów w jedności, 
By zakwitła w nas Twa miłość, Panie, proszę Cię! 
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252 SŁOWA TWYCH UST 

Ref. Słowa, słowa Twych ust GCG 
Są pokarmem dla duszy mej! aD7G (D7) 

1. Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa, 
- jest pokarmem dla duszy mej. 
Słowo Pana, które trwa na wieki - 
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu - 
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe - 

2. Słowo Pana, to jest miecz Ducha - 
Słowo Pana jest żywe i skuteczne - 
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny - 
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę - 

3. Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie - 
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił - 
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem - 
Słowo Pana pokrzepia strudzonego - 

4. Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie - 
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia - 
Wypełnij na ziemi swoje Słowo - 
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! - 

 

253 SPOTKAŁ MNIE DZIŚ PAN 

Spotkał mnie dziś Pan DGD 
I radość ogromną w sercu mam. GDAD 
Z tej radości chcę 
Śpiewać i klaskać w dłonie swe. 
Więc wszyscy razem chwalmy Go 
Za to, że trzyma nas ręką swą. 
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254 STOJĘ DZIŚ 

Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam AEHcisA 
W podziwie dla Tego, który wszystko dał.  
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, 
Ja chcę być jak Ty. 

 

255 STWÓRZ, BOŻE, WE MNIE SERCE CZYSTE 

Ref. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste dgA7 
I odnów we mnie moc ducha. 

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, d 
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. dC 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy CB 
I oczyść mnie z grzechu mojego. BA7 

2. Uznaję bowiem nieprawość moją, 
A grzech mój jest zawsze przede mną. 
Odwróć swe oblicze od moich grzechów 
I zmaż wszystkie moje przewinienia. 

3. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem 
I uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

4. Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
I jako grzesznika poczęła mnie matka. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, 
Nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

5. Przywróć mi radość Twojego zbawienia 
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, 
Odbuduj mury Jeruzalem. 
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256 SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO 

Szukajcie wpierw królestwa Bożego DAGD 
I jego sprawiedliwości, GDE7A7 
A wszystko inne będzie wam przydane. DAGD 
Allelu-alleluja. GDAD 

 

257 SZUKAŁEM CIEBIE, PANIE, WCIĄŻ 

1. Szukałem Ciebie, Panie, wciąż, CGa 
Jak ślepiec, który zmylił szlak, eF 
Być może na swój sposób szedł, fC (G) 
Śnił mi się nowy piękny świat, 
Rządzony według moich praw. 
Był tak bardzo zimny. 

A wtedy Ty pochyliłeś się na nędzą mą, CaFC 
Za rękę wziąłeś mnie. eG 

2. Wtedy me serce przeszył ból 
I zrozumiałem, gdzie był błąd, samotnie szedłem. 
Chcę, Panie, z Tobą dalej iść, 
Na nic mi tego świata blask, miłością jesteś. 

Bądź przy mnie wciąż, 
Pochylaj się nad nędzą mą, 
Przez życie prowadź mnie. 

 

258 ŚPIEWAJ ALLELUJA 

Śpiewaj alleluja Panu. (Śpiewaj alleluja Panu). hfis hfis 
Śpiewaj alleluja. (Śpiewaj alleluja). hADFis 
Śpiewaj alleluja, śpiewaj alleluja, hfisG Dh 
Śpiewaj alleluja Panu. fish 
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259 ŚWIĘTA PANNO NAD PANNAMI 

Święta Panno nad pannami, miłosierna nasza Pani, Ca FG 
Rozdawczyni wszelkich łask, za nami do Boga się wstaw. 
Matko słuchająca, pochylająca się nad nami, 
Uproś nam wiarę, miłość, ufność, 
O najlepsza nasza Pani, 
Nasza Pani miłosierna, słuchająca. 

 

260 ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS 

Święte imię Jezus /x2 GCD 
Jest na ustach mych i w sercu mym, eA7 
W mocy Ducha uwielbiam Cię. CD 

Nie ma w innym zbawienia, eH7 
Gdyż nie dano nam, ludziom, innego imienia, GA7 C 
W nim zbawienie jest. D / G 

 

261 ŚWIĘTY PAN 

Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Ce FG 

Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król. 

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

 

262 ŚWIĘTY, ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

Ref. Taki duży, taki mały może świętym być, CFG 
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, życia mu nie szkoda, aGa 
Kocha bliźniego jak siebie samego. FE 
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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. 

 

263 TAK MNIE SKRUSZ 

Tak mnie skrusz, tak mnie złam, d 

Tak mnie wypal, Panie, F 

Byś został tylko Ty, C 

Byś został tylko Ty, na zawsze Ty. dA 

 

264 TAK PRAGNĘ BYĆ WCIĄŻ TWOIM DZIECKIEM 

1. Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem. CG 
Przy Tobie trwać ze wszystkich sił. dGC 
I służyć Ci pokory mocą, G 
I wielbić Cię ufnością mą. dGC 

Ref. Wejrzyj, Panie, na moje pragnienie. G 
Wzmocnij wolę miłosierdziem swym, C 
Bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, d 
By zwyciężyć zło gnębiące mnie. CGC 

2. Dostrzegać Cię w przyrody pięknie 
I słyszeć też w sumieniu mym. 
Oddawać Ci trwogę cierpienia, 
Pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie. 

3. Nie czynić nic dla chwały swojej, 
Zajmować wciąż ostatni kąt 
I być jak chleb dla braci moich, 
Byś, Boże, Ty królować mógł. 
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265 TERAZ, O PANIE 

Teraz, o Panie, h GAh 
Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, GAh 
Bo moje oczy ujrzały zbawienie Twe.  
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

 

266 TO MÓJ PAN 

To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem. adGC 
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. adEa 

 

267 TO PRZYKAZANIE JA DZIŚ DAJĘ WAM 

1. To przykazanie Ja dziś daję wam, CaFG 
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was, CaFG / CaGCC7 
A wtedy wszyscy poznają, żeście Moi, FGCea 
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. FGCC7 

2. Wierzymy, Panie, że nadejdzie czas, 
Kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras. 
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami, 
A miłość wzajemna nas ocali. 

3. Pokoju wtedy, Panie, dasz nam dar, 
Który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar, 
A wtedy poznasz, Panie, żeśmy Twoi, 
Bo miłość wzajemną mieć będziemy.  

4. To przykazanie Ja dziś daję wam, 
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was, 
A wtedy wszyscy poznają żeście moi, 
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. 

I kiedy wszyscy, uwierzą razem z nami, 
A miłość wzajemna nas ocali. 

A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi, 
Bo miłość wzajemną mieć będziemy. 
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268 TOBIE CHÓR ANIOŁÓW 

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: Dh 
Chwała Barankowi. GA 

Alleluja, alleluja, alleluja, DhG 
Chwała i cześć! GA 

 

269 TWÓJ KRZYŻ 

1. Twój krzyż, Jego ramiona mnie oplatają, eCDH7e 
Twój krzyż, prosty drewniany, a jakże wielki, 
W Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje Ciało GD CDG 
I pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. GD 
Naucz mnie umierać. CH7e 

Duchu, przyjdź, Duchu, przyjdź, H7eD 
O Duchu Święty, przyjdź! GH7e / CH7e 

2. Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża, 
Przytuliły mnie mocno do Twojego serca 
I ujrzałem w każdym upadku moim płomień miłosierdzia, 
A w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei, 
Że jedna kropla Krwi Twojej, 

Spadając na mą pustynię, 
Zrodzi szaleństwo zielonej miłości. 

 

270 TY, CO TAK DOBRZE ZNASZ NICOŚĆ 

1. Ty, co tak dobrze znasz nicość stworzenia, Dh 
A wcale nie lękasz się zniżać do niego, GAD 
Zstąp do mego serca, zaspokój pragnienia, GADh 
O sakramencie miłowania mego. GAD 

2. Pragnę, by dobroć Twa święta, o Panie, 
Zerwała pęta życia doczesnego. 
Jezu mój, usłysz miłości wołanie, 
Przyjdź, o przyjdź, Jezu, do serca mojego. 
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271 TY DASZ MI POKÓJ SERCA 

Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, HeC GDaH7 
Bo Tyś zbawieniem mym. eCDG (H7) 
Tak, w Tobie znajdzie pokój dusza moja eCGD eCH7 (e) 
I uciszy się. aH7e 

 

272 TY TYLKO MNIE POPROWADŹ 

1. Gdy drogi pomyli los zły EA 
I oczy mgłą zasnuje, Hgis 
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. AHEE7 
A kiedy gniew świat ci przesłoni 
I zazdrość jak chwast zakiełkuje, 
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. 

Ref. Ty tylko mnie poprowadź, AH 
Tobie powierzam mą drogę. Egiscis 
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. AHEE7 

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. 

 

273 TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI 

1. Ty wskazałeś drogę do miłości. Ty, Panie. Ga CG 
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem. Ty, Panie. Ga CG 
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. (G7) aDGe 
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. aD7G 

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. 
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274 TYLKO W NIM JEST ZBAWIENIE ME 

1. Tylko w Nim jest zbawienie me, AE fiscis 
Ma dusza w Nim spoczywa. DEA (E) 
Tylko On jest skałą mą, 
Siłą mą i mym zbawieniem. 

Ref. Ma siła, mój Zbawca, więc się nie zachwieję, D fis DEfis 
Ma siła, mój Zbawca, już nie lękam się. D fis DEA 

2. Tylko w Nim jest schronienie me, 
Gdy wróg mnie prześladuje. 
Tylko w Nim jest chwała ma, 
Nadzieja duszy mojej. 

 

275 TYŚ JAK SKAŁA 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, DGD 
Panie nasz, Boże nasz. DAD 
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. 

Łamdarej, łamdao... 

 

276 U PANA DZIŚ 

U Pana dziś zostawiam troski swe, CadG 

Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść. 
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów, Ea 

Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. dGFC 
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277 UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, EH7E AcisH7 
Ubi caritas, Deus ibi est. EH7E AH7E 

Tam gdzie miłość jest i dobroć. 
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. 

 

278 UKAŻ MI, PANIE, SWĄ TWARZ 

Ukaż mi Panie swą twarz, CF CF 
Daj mi usłyszeć Twój głos, CFG (FG) 
Bo słodki jest Twój głos ae 
I twarz pełna wdzięku. FC 
Ukaż mi, Panie, swą twarz. FdGC 

 

279 UŚMIECHNIJ SIĘ 

1. Znowu widzę przygnębioną twarz, ea 
Znowu widzę zasmucone oczy. eD 
Zagubiony wśród codziennych spraw, ea 
Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. eDeH7 

Ref. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, G e 
Wie, czego ci potrzeba, lecz chce, C 
Byś Ty zaufał sercem Mu. H7 
Już nie martw się, On z Tobą jest na zawsze i kocha cię, 
I winy ci przebacza, nie lękaj się, 
Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? 

2. Czegoś chciałeś tak ze wszystkich sił, 
Tyle planów powiązałeś z tym. 
Aż tu nagle mówisz: jakiś pech, 
Wszystko inaczej potoczyło się. 

3. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał. 
Gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka. 
Krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam, 
Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka. 
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280 UWIELBIAJCIE PANA 

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony, da 
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony. 

On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci. (dC) F dA7 
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. 

Niepojęty w swej mądrości, Święty, Święty Bóg miłości. 
Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie, wszystkie świata strony. 

 

281 UWIELBIAJMY PANA 

Wychwalam Ciebie, Panie, bo Twój gniew się uśmierzył. GaC 
Będę miał ufność w Tobie, nie ulęknę się, 
Bo pieśnią moją jest Jahwe, On stał się dla mnie zbawieniem. 

Pijcie wodę ze zdrojów zbawienia, 
Chwalcie Go i wzywajcie Jego imienia. 
Wspaniałe jest Jego imię, On uczynił wielkie rzeczy. 

Krzycz i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, 
Bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela. 
Albowiem Jahwe jest wielki, Jego łaska nad nami na wieki. 

 

282 UWIELBIAM CIĘ 

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, CF 
Gdy rozmyślam nad miłością Twą, CF 
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej. CF G 

Gdy dotykam, Panie, serca Twego, 
Gdy mą wolę składam u Twych stóp, 
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej. 

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, FG Ca 
Bo mego życia sens to wielbić Cię. dGC (C7) 
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283 UWIELBIAM CIĘ, TRÓJCO 

1. Uwielbiam Cię, Panie Boże, mój Ojcze. CFG 
Tobie chwała, cześć i moc! CG 
Wielbię Cię, pragnę głosić Twoją chwałę, 
Uwielbiam święte imię Twe! 

Ref. Uwielbiam Cię! Panie, wielbić chcę Ciebie! CFG 
Niech popłynie z serca chwały pieśń! aG 
Uwielbiam Cię, Tyś jedynym jest Bogiem! 
Pragnę dzisiaj wielbić Cię! 

2. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, mój Zbawco… 
3. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, mój Panie… 

 

284 UWIELBIAM IMIĘ TWOJE, PANIE 

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

O Panie Jezu, chcę wyznać, że GCD 
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. 
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, 
Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. eD 

 

285 W CISZY SZUKAM SŁÓW 

1. W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość. GhCD 
W ciszy jest mój Bóg, tam zawsze szukam Go. 
W ciszy serca brzmi pokorne fiat mojej duszy. 
W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych. 

2. W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę 
I życie składam 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 jest Panem mym. CDG 
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286 W KRUSZYNIE CHLEBA 

1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś, Cea 
Schowany, wielki Ty Pan. FGCa 
Przychodzisz do nas już przez wieki, FGCa 
By ofiarować Siebie nam. FG 

2. W tych kroplach wina Twoja Krew, przelana za nas, Panie mój. 
Tak wiele jej na krzyżu było, by odkupić nas od zła. 

3. Ty, Panie, miłością jesteś, Ty, Panie, kochasz nas, 
I proszę Ciebie, by tak było, wciąż, przez wiele lat. 

 

287 W LEKKIM POWIEWIE 

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie. /x2 aD aD 

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, FG 
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, FG 
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. a Fea (D) 

 

288 W MOIM SERCU MIESZKA KRÓL 

W moim sercu mieszka Król, Dfis 
A Jego flagą radość jest. GA 

Podniosę flagę wysoko, wysoko. DfisGA 
Niech pozna, pozna cały świat. GAGA 
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą. 
Niech pozna, pozna cały świat. 

 

289 W TOBIE JEST ŚWIATŁO 

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. hAG DA 

W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. hAG AD 
Ufam Tobie, miłosierny GDhfis 

Jezu, wybaw nas. GAD 

 



- 126 - 

 

290 WEJDŹMY DO JEGO BRAM 

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, aGa 
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. 

 

291 WIDZĘ NOWE NIEBO 

1. Widzę nowe niebo i ziemię! EA 
Miasto święte Jeruzalem! 
Oto dzisiaj zstępuje do nas z nieba! 
Jego miłość na nas wylewa się! 

Ref. Na skale zbudował swój Kościół DE 
I bramy otchłani nie przemogą go, 
Na skale zbudował swój Kościół, 
Barankowi cześć, chwała i moc. 

2. Oto przybytek Boga z ludźmi, 
Jest z nami Pan nasz, Emmanuel, 
Łez, śmierci, żałoby już odtąd nie będzie, 
Gdy mądrość krzyża napoi cię. 

 

292 WIDZISZ KAŻDY NASZ KROK 

1. Widzisz każdy nasz krok, słyszysz rytm naszych serc hAG 
I od nowa uczysz nas swojej miłości. 
Bronisz nas, gdy zła moc budzi zawiść i lęk, 
Pokazujesz ścieżkę wśród ciemności. 
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Ref. Każdego dnia pukasz znów do naszych drzwi, GhADG 
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. 

 

293 WIDZISZ, PANIE 

Widzisz, Panie, jestem prochem DeG 
I popiołem, więc proszę, okaż mi Ah De 
Miłosierdzie swoje. GAh 

 

294 WIELBIĆ PANA CHCĘ 

Wielbić Pana chcę, dGd 
Radosną śpiewać pieśń. BCFA 
Wielbić Pana chcę, dGd 
On źródłem życia jest. BCd  

 

295 WIERZĘ, JESTEŚ 

Wierzę, jesteś, Mario, ze mną, eh 
Ufam, pochylasz się nade mną, 
Miłość Twa jak płaszczem mnie otula, 
Jesteś, do serca mnie przytulasz. 

Wierzę, jesteś, Mario, ze mną, 
Czuwasz, pochylasz się nade mną, 
Miłość Twa jak płaszczem mnie osłania, 
Jesteś, w swych dłoniach mnie przygarniasz. 
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296 WIERZĘ W CIEBIE, PANIE 

1. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. dBCd 
Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. dBCF 
Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, gCFd 
W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. BCFA 
Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram, gCFd 
Ty przygarniasz nas do siebie. BCad 

2. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg, 
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg, 
Tyś jest moją prawdą, co oświeca mnie, 
Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. 
Nic mnie nie zatrwoży już, wśród najcięższych burz, 
Bo Ty, Panie, jesteś ze mną. 

3. Tyś jest moją siłą, 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. 

 

297 WITAJ, JEZU NA KRZYŻU UDRĘCZONY 

1. Witaj, Jezu na krzyżu udręczony, adaE 
Grzechem moim do krzyża przygwożdżony. 

Ref. Zbaw mnie, ocal mnie, ad 
Zbaw mnie, ulituj się nade mną. adE (a) 

2. Wierzę, Jezu, Ty możesz mnie ocalić, 
Grzech jak szkarłat nad śnieg wybielić biały. 

3. W ręce Twoje powierzam mego ducha, 
Miłosierdziu Twojemu chcę zaufać. 
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298 WITAJ, PANIE 

Witaj, Panie, dobrze, że jesteś. eA eA 
Witaj, Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie. 
Dobrze, że przyszedłeś. /x2 CDe 

 

299 WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI 

Wspaniały Dawco miłości, DGD (G) 
Składamy na Twoim stole DeAA7 
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, eA7fisH7 
Choć i tak to od wieków jest Twoje. eA 

 

300 WSTANĘ, PO MIEŚCIE CHODZIĆ BĘDĘ 

Wstanę, po mieście chodzić będę wśród ulic i placów ea... 
Kochanka mej duszy szukać będę wśród ulic i placów. 

Cicho! Ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! 
Biegnie przez góry, skacze po pagórkach, 
Podobny do gazeli. 

Powstań, ma przyjaciółko, C 
Piękna ma, i pójdź! H7 

Oto stoi za mym murem, patrzy przez okno, 
Zagląda przez kraty, 
Miły mój odzywa się, On do mnie mówi. 

Minęła już zima, deszcz ustał, 
Na ziemi widać już kwiaty, 
Winne krzewy już pachną, trzeba przyciąć winnicę. 

Gołąbko ma, ukryta w szczelinach przepaści, 
W zagłębieniach skały, 
Słodki jest twój głos, jesteś pełna wdzięku. 
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301 WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ 

Ref. Wszystkie moje źródła w tobie są, /x3 d C g 
Jeruzalem. A7 

1. Budowla twoja na górach wznosi się, FC 
Wspaniałe rzeczy o tobie głoszą dziś. gA7 
Na wzgórzach twoich narodziłem się, 
Pan cię miłuje, życie oddał ci. 

2. Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś. 
Źródło otworzył w zranionym sercu swym. 
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się. 
Alleluja, alleluja, Barankowi cześć. 

 

302 WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia DGDG 
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi. DGAA7 
On dobrocią swą ogarnia mnie GAfish 
I wiedzie mnie do niebios bram. GAD 

 

303 WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. dBFC 
Jezus, On mnie umacnia. 

 

304 WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ 

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

Ref. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, ad GC 
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. aFC FGF GG7C 
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2. Wszystko Tobie oddać pragnę 
Od najmłodszych moich lat. 
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł 
Pokusami swymi świat. 

3. Wszystko Tobie oddać pragnę, 
W duszy czuję święty żar. 
To Ty dajesz dziecku swemu 
Twojej łaski Boży dar. 

 

305 WYCIĄGAM DO CIEBIE RĘCE SWE 

1. Wyciągam do Ciebie ręce swe. /x2 Ecis fisH7 
Ma dusza pragnie Ciebie wciąż, Ecis 
Tak jak suchy ląd. AH7E 

2. Zbawieniem moim Jesteś Ty. /x2 

Ma dusza... 

3. Uwielbiać Ciebie, Panie, chcę. /x2 

Ma dusza... 

 

306 WYCIĄGNIJ RĘCE 

Wyciągnij ręce, bym dał ci żar. eDhe 
On będzie światłem na drodze twej. eDhe 
Czyny miłości do braci mych 
Cię poprowadzą przez krzyża szczyt. 

Tam Mnie odnajdziesz, spotkasz w swym krzyżu, eGDe 
Dla innych ludzi światłem staniesz się. eDhe 
Doświadczysz łaski przemiany serca, 
Jeśli na innych sercem spojrzysz swym. 
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307 WYKRZYKUJCIE BOGU 

Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, d 
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. gCd 

1. Pan najwyższy, straszliwy, jest Królem całej ziemi. gCd 
On poddaje nam narody, jest Królem całej ziemi. 
Ludy rzuca nam pod stopy, jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba). Cd 

2. Wybrał dla nas dziedzictwo, jest Królem całej ziemi. 
Bo nas bardzo miłuje, jest Królem całej ziemi. 
I śpiewajcie Mu, śpiewajcie, jest Królem całej ziemi, 
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba). 

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, (Izaaka i Jakuba). 

 

308 WYKRZYKUJCIE NA CZEŚĆ PANA 

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, eCD 

Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go. 

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam stworzył nas. CH CH 

Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością. 

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. 
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309 WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU 

1. Wysłuchajcie Mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, dF 
A będziecie ludem Moim przez cały czas. Cad 
Gdy na Moje zawołanie nie odpowie żaden z was, 
Wtedy Moją twarz odwrócę na długi czas. 

Ref. Jeśli nie usłuchacie Mnie, (dC) FC 
W ukryciu płakał będę, gd 
Do niewoli poślę was, trzodo ma. (dC) FCad 

2. Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych, 
Zawróć do Mnie, trzodo Moja, mówi Pan. 
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty 
Ugodziły w serce Moje, ludu Mój. 

3. Słowo Me poczytujecie, jako przedmiot drwiny waszej, 
Brak w nim jest upodobania, brak też czci. 
Jeśli jednak naprawicie wasze złości, czyny złe, 
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe. 

 

310 WZYWAM CIĘ, DUCHU, PRZYJDŹ 

1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź, GAh GAh 

Czekam wciąż, byś dotknął nas. GAh GAD 
Wołam Cię, Panie, przyjdź,  
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych. 

Ref. Jak spragniona ziemia rosy dusza ma. 
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód. 

2. Głębio mórz, potęgo gór. 
Boże mój, nie mogę bez Twej miłości żyć, 
Nie chcę bez Ciebie żyć. 
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311 YEZU AZALI AWA 

Yezu azali awa, Yezu azali awa, EAE 
Yezu azali awa na biso. EH7 

Ref. Alleluia, alleluia, alleluia na Yezu! 

Biso tokosepela, biso tokosepela, biso tokosepela na Yezu. 
Biso togoligana, biso togoligana, biso togoligana na Yezu 
Biso tokomonaye, biso tokomonaye, biso tokomonaye, na Lola . 

 

312 Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ 

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 
Niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe królestwo weź w porękę, Maryjo! 

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie 
Uproś sercom zmartwychwstanie, 
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 

 

313 Z GŁĘBOKOŚCI WOŁAM DO CIEBIE, PANIE 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, dgCA7 
Usłysz mój głos, nakłoń swego ucha na me błaganie! FBgA7 

Gdybyś tu był, Panie, nasz brat by nie umarł. gdCFC 
Gdybyś tu był. Oto zasnął ten, którego Ty umiłowałeś. 
Tak późno przychodzisz dziś. 
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Kamień wielki jak śmierć oddziela nas 
I tylko Ty masz władzę go odsunąć. 
Bo Tyś jest Mesjasz Pan. d 

Tyś naszym życiem! BF 
Tyś zmartwychwstaniem! BF 
Biegnijmy i my, g 
Biegnijmy umrzeć z Nim! A7 
Biegnijmy umrzeć z Nim! d 

 

314 Z PAMIĘTNIKA APOSTOŁA 

1. Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu, eG 
Ten Człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów. D eD 
Gdy zarzuciłem sieci, wsłuchany w Jego słowa, 
Ja nie wiem, w jaki sposób, lecz ryb tam było w bród. 

Ref. Ach, kim ty jesteś człowieku, że mocne są twe słowa, 
Że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga? 

2. Poszedłem wtedy za Nim, wesele było w Kanie, 
Tam z dzbanów pełnych wody dał wina parze młodej. 
Nie jeden raz, gdy szliśmy, gdzieś ślepiec o grosz błagał, 
On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok. 

3. Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał, 
Najedli się do syta, On pięć bochenków dał. 
I szedłem też po wodzie, tak jak szedł do mnie On, 
Zwątpiłem, zacząłem tonąć, On podał mi swą dłoń. 

4. Gdy w Paschę jadł wieczerzę, powiedział, łamiąc chleb, 
Że to jest Jego Ciało, a wino to Jego Krew, 
A potem się Go zaparłem, widziałem, jak dźwiga krzyż, 
Tak gorzko, gorzko płakałem i On przebaczył mi. 

5. Widziałem Go dnia trzeciego i w wieczerniku też był, 
A kiedy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił, 
A potem coś się stało, szum z nieba i ognia błysk, 
I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie ludzie do dziś. 
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315 Z POKORĄ STAŃ PRZED PANEM SWYM 

1. Z pokorą stań przed Panem swym, /x2 eDe 
A On powiedzie cię dalej i dalej, CDGe 
A On będzie z tobą szedł. CDe 

2. Przed obliczem Pana uniżcie się. /x2 
Pan sam wywyższy was, Jego jest ziemia i czas, 
Pan sam wywyższy was. 

3. Wszystkie swoje troski oddajcie Mu. /x2 
Pan sam wywyższy was, Jego jest ziemia i czas, 
Pan sam wywyższy was. 

4. Z pokorą stań przed Panem swym, /x2 
A On powiedzie cię dalej i dalej, 
A On powiedzie cię wyżej, do nieba, 
A On będzie z tobą szedł. 

 

316 ZAUFAŁEM, ZAUFAŁEM PANU 

1. Zaufałem, zaufałem Panu, ae 
A On nade mną się pochylił 
I wysłuchał mego głosu, FE 
Z dna zagłady mnie wydobył. 

2. On postawił moje stopy na skale, 
W moje usta włożył nową pieśń, 
Wielu zobaczy i uwierzy, 
I położą swoją ufność w Panu. 

3. Błogosławiony, kto zawierzył Panu, 
Swą nadzieję złożył w swoim Bogu, 
A nie idzie za pysznymi 
I nie kroczy drogą kłamstwa. 

4. Wiele cudów dla nas uczyniłeś, 
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna. 
Gdybym chciał je wypowiedzieć, 
Jest ich więcej, niżby można zliczyć. 
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5. 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". 

6. Głosiłem Twoją wierność wobec braci, 
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serca. 
Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie, 
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże. 

 

317 ZAUFAŁY MOJE RĘCE I PALCE 

1. Zaufały moje ręce i palce, dg 
Zaufały stopy, kolana i włosy Ca 
Kamieniom opuszczonym przez ludzi na ziemię, dg 
Którymi nie cisnęli we mnie. Cd 

Ref. Poszli, bo wiele lepsi nie są, gCd 
Uciekli zobaczywszy swoją twarz, gCd 
Hen daleko, gdzie na skrzypcach szatan gra. gCd (C) 

Wtedy ukazały mi się dłonie, FdC 
Czyjeś ręce jak balsam, niczym mgła. gC 
I te słowa: Idź w pokoju, nie grzesz więcej, FdC 
By zaufało twoje serce, umarł strach. gC (a) 

2. Zaufały moje ręce i palce, 
Zaufały stopy, kolana i włosy 
Temu potu na oczach klejącemu powieki 
I głosowi mówiącemu: effata. 
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318 ZAWIERZYŁEŚ, PANIE, MNIE 

1. Zawierzyłeś, Panie, mnie Ca 
Swojej Matce, Marii Pannie. FG 
Zawierzeniem tym żyć chcę, FG 
Nieustannie. FC 

2. Proszę, Mario, zechciej wejść, Ce 
W moim domu Cię przygarnę. Fd 
Zawierzeniem Tobie chcę żyć, FG 
Nieustannie. FC 

3. W dłoniach Twoich życie me Ce 
Z woli Pana Boga mego. Fd 
Dziś powierzam Tobie się, FG 
By żyć dla Niego. dFC 

 

319 ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ 

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, h 

Ogromna to tajemnica. eh 

Każde cierpienie ma sens, eAD 

Prowadzi do pełni życia. E7Fis7 

Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować, Fish 

To weź swój krzyż na każdy dzień eFis 

I chodź ze Mną zbawiać świat he 

Kolejny już wiek. Fish 

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, 
Większy im kochasz goręcej. 
Nie musisz ginąć już dziś, 
Lecz ukrzyżować swe serce. 

3. Każde spojrzenie na krzyż 
Niech niepokojem zagości, 
Bo wszystko w życiu to nic 
Wobec tak wielkiej miłości. 
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320 ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE 

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, DAD CedGC 

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. GAD aedGC 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe, GA Dfish eadG 

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. GAD CGaGC 

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 
Kto się im poddaje, temu wiary brak, 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci chleba utaiłeś się. 

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas, 
Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz, 
Lecz, w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. 

4. Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, 
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, 
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 

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

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, 
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, 
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, 
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. 
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321 ZBUDUJ, OJCZE NASZ 

Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem. DAD GAD 
Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem. DAD GAh 

Zwołaj, Panie, narody swe, GADh 
Niechaj w jedno połączą się, 
Zbuduj nowe Jeruzalem, 
Nowe Jeruzalem. GAD 

 

322 ZBYTNIE TROSKI 

1. Nie troszczcie się zbytnio o swe życie, aG 
O to, co macie jeść, co macie pić, aG 
Ani o swoje ciało, CF 
Czym przyodziać je - tak mówi Pan. CG 

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, 
Nie pracują, nie przędą, ani żną, 
Ojciec zaś niebieski wciąż je żywi, 
Któż ważniejszy jest, one czy wy? 

Ref. Gdzie jest twój skarb, tam i serce jest twe. CFC 
Szukaj królestwa, a wszystko da Pan. GaG 
Ojciec niebieski o potrzebach twych wie, CFC 
Jemu zaufaj, nie zawiedziesz się. Gea 

2. Któż z was, przy całej swojej trosce, 
Doda choć chwilę do swych dni? 
Nie troszczcie się więc, co będzie jutro, 
Dosyć ma ten dzień biedy swej. 

Przypatrzcie się liliom na polu, 
Jeśli je tak pięknie stworzył Bóg, 
Tym bardziej da wszystko, co potrzeba, 
Tym, za których Syn życie dał. 
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3. Nie gromadź sobie skarbów na ziemi, 
Z lękiem nie zbieraj, aby żyć, 
Rozdaj braciom wszystko, co posiadasz, 
Dawaj z serca, nie zabraknie ci. 

Co ważniejsze jest, dać wiele czy dać wszystko? 
Najpierw daj serce, spotkaj się. 
Jeśli Mu zaufasz, Bóg zaradzi, 
On Panem jest, nic nie wymknie się! 

Jednego brakuje ci, chcę, abyś wolny był. Cd 
Uczyń to, z ufnością za Mną chodź! CF 

 

323 ZIEMIA 

1. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką. GCD GCD 
Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa. 
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, 
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. 

Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę. G D 
I nic już nie zamknie mi ust. eCGD 
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, 
Już nie, nie zatrzyma mnie już. 

2. Większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia, 
Żaden Goliat nie może z Nim równać się. 

 

324 ZJEDNOCZENI W DUCHU 

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /x2 e / ae 

Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, ae 

Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, Cea 

Aby świat cały ujrzał miłość w nas. eae 

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. 
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3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /x2 e / ae 
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas. ae 
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą, Cea 
Żeby człowiek zachował godność swą. eae 

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. 

 

325 ZMARTWYCHWSTAŁ PAN 

Ref. Zmartwychwstał Pan, /x3 e D Ca 
Alleluja! H 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 

1. O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci? 
Gdzie jest moja śmierć, 
Gdzie jest jej zwycięstwo? 

2. Radujmy się, radujmy się bracia! 
Jeśli dzisiaj się miłujemy, 
To dlatego że On zmartwychwstał. 

3. Dzięki niech będą Ojcu, 
Który nas prowadzi do królestwa, 
Gdzie się miłością żyje. 

4. Jeśli z Nim umieramy, 
Z Nim też żyć będziemy, 
Z Nim śpiewać będziemy: alleluja! 

 

326 ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ 

Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc, dBFC 
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. 
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź, gdFC 
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! 
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1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska, dCF gA7 
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. 
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić, 
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! 

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! 

 

327 ZMARTWYCHWSTAŁY PAN KRÓLESTWO 
OBJĄŁ DZIŚ 

Ref. Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś, GDC 
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc, 
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, aD 
Jezus Pan rozdaje życie swe. 

1. Milczący Baranek, Baranek zabity eDeD 
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata. CDCD 
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha, 
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia. 

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany, 
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany, 
Zrodzony w Maryi, pięknej owieczki, 
Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych. 

3. Zstępuję z nieba do naszego cierpienia, 
By wyprowadzić nas z ciemności do światła. 
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie, 
Naznacza nas Duchem i własną Krwią. 
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328 ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE 

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, Ce7aG 
W łaskawości swojej zgładź moją nieprawość, Ce7a 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, FGCeaG 
I oczyść mnie z grzechu mojego. FGC (C7/G) 

2. Uznaję bowiem moją nieprawość, 
A grzech mój jest zawsze przede mną, 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
I uczyniłem, co złe jest przed Tobą.  

3. Stwórz, o Boże, serce czyste 
I odnów we mnie moc Ducha swojego. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, 
Lecz proszę o radość z Twojego zbawienia. 

 

329 ZNALAZŁEŚ MNIE, PANIE 

1. Znalazłeś mnie, Panie, na krawędzi końca, eCGD 
Wstrzymałeś me kroki, bym nie runął w przepaść. 
I nie dałeś zmarnować tej ostatniej szansy, 
Bym wreszcie mógł zaśpiewać: Wierzę, wierzę, wierzę. eCD 

Ref. Jednym dotknięciem łaski życie moje zmieniłeś, GDCe 
Jak pasterz po owcę, Ty po mnie przyszedłeś. 
W ramiona mnie wziąłeś jak skarb najcenniejszy, 
Więc z Tobą zostanę, bo nie chcę już błądzić. GDC (eCGD) 

2. Uciekałem od Ciebie pustką przeniknięty, 
Nie wiedziałem, co robię, byłem opętany. 
Moją 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. 
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330 ZNÓW CHCESZ DO MNIE PRZYJŚĆ 

1. Znów chcesz do mnie przyjść, Panie, d 
Nie zniechęcasz się małością duszy mojej. Ca7dA7 
Pragnę przyjąć Cię, Tyś Królem, 
Nie mam godnych miejsc dla chwały Twojej. 

Ref. Maryjo, przyjmij, proszę, dziś we mnie Jezusa, da7 
Mniej będzie wtedy cierpiał, choć cierpieć będzie musiał. da7 
Nosiłaś Go pod sercem, tak noś Go dzisiaj we mnie. dCa7 
Tyś godnym domem Jego, racz przyjąć Go dziś we mnie. dCA7 

2. Jam nie godzien jest, Panie, obecności Twej błogosławionej. 
Ty z Miłości chcesz mieszkać w domu duszy mej, grzechem zranionej. 

 

331 ZOBACZCIE, JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ 

Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, DGDA (D) 
Byśmy dziećmi Boga mogli być. 

 

332 ŻYĆ W SPOŁECZNOŚCI Z TOBĄ 

Ref. Żyć w społeczności z Tobą to coś tak pięknego, aGC dGC 
Że serce w ogniu staje, a dusza miłością płonie. dEa GFE 

1. O wszyscy spragnieni, dziś przyjdźcie do wody, GC 
Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. dG 
Kupujcie, spożywajcie, dalejże, kupujcie Ea 
Bez płacenia za wino i chleb. GdG 

2. Czemu wydajecie pieniądze na to, 
Co nie jest z nieba chlebem, 
A waszą pracę na to, co nie syci? 
Słuchajcie, a żyć będziecie. 

3. Dusza wasza zakosztuje rozkoszy, 
Jeśli nakłonicie swego ucha. 
Przyjdźcie do Pana, słuchajcie Go pilnie, 
A dusza wasza żyć będzie. 
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KOLĘDY 

333 ACH, UBOGI ŻŁOBIE 

1. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? 
Droższy widok, niż ma niebo, w maleńkiej Osobie. 

2. Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi! 
Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. 

3. Czyżeś 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. 

 

334 ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ 

1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził! 
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie 
Pan wszego stworzenia. 

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 niewysłowione! 
Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości 
Panieństwa swojego. 

5. Już się ono spełniło, co pod figurą było: 
Aarona różdżka ona zielona stała się nam kwitnąca 
I owoc rodząca. 
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335 BÓG SIĘ RODZI 

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony; 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami. 

Ref. A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

2. Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje. 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje. 
Nie mało cierpiał, nie mało, 
Żeśmy byli winni sami. 

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. 

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. 

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. 
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336 CICHA NOC 

1. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka święta czuwa sama uśmiechnięta 
Nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem. 

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 swe rączęta, 
Błogosławi lud, błogosławi lud. 

 

337 DO SZOPY, HEJ PASTERZE 

1. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud: 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. 

Ref. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Mu. 
Kłaniajcie się, królowie, nie budźcie Go ze snu. 

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. On, Ojcu równy w bóstwie, opuszcza niebo swe, 
A rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. 

5. Bóg, Stwórca wiecznej chwały, Bóg godzien wszelkiej czci, 
Patrz, w szopie tej zbutwiałej, jak słodko On w niej śpi. 
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338 DZISIAJ W BETLEJEM 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 

Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
Anieli grają, króle witają, 
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, 
Cuda, cuda ogłaszają. 

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 królmi, Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. 

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie, 
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie. 

 

339 GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI 

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi. 
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. 

Ref. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 

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, 
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba. 
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. 
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4. Idźcie do Betlejem, tam Dziecię zrodzone, 
W pieluszki powite, w żłobie położone. 
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski. 

5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli. 
I zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali. 

 

340 GDY ŚLICZNA PANNA 

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała. 
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, 
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko. 

2. Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, 
Pomóż w radości wielkiej sercu memu. 
Li li li li laj, wielki Królewiczu, 
Li li li li laj, niebieski Dziedzicu. 

3. Sypcie się z nieba, liczni aniołowie, 
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie. 
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku, 
Li li li li laj, w ubogim żłóbeczku. 

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy, 
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy, 
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku, 
Li li li li laj, miluchny robaczku.  
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341 JEZUS MALUSIEŃKI 

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, 
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki. 

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, patrzy w każdej chwili 
Na Dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli. 

5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje, 
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje. 

6. Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę, 
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę. 

7. Pokłon oddawajmy, Bogiem Go wyznajmy, 
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy. 

 

342 LULAJŻE, JEZUNIU 

1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj, ulubione me pieścidełko. 

Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. 

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, 
Utulże zemdlone łkaniem usteczki. 

3. Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, 
Lulajże, maluchny świata kwiateczku. 

4. Lulajże, różyczko najozdobniejsza, 
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza. 

5. Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko, 
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko. 
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343 MĘDRCY ŚWIATA 

1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? 
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię? 
Ono w żłobie, nie ma tronu i berła nie dzierży, 
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy. 

2. Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje. 
Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. 
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą, 
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, przyjm od nas w ofierze. 

 

344 NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL 

1. Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel, 
W Betlejem, żydowskim mieście, z Panny Maryi czystej. 

2. Maryja, Panienka czysta, porodziła Jezusa Chrysta. 
Tegoż w pieluszki powiła i do żłobu włożyła. 

3. Gdy pasterze w nocy paśli, stanął przy nich anioł jasny. 
Widząc taką jasność boską, bali się bojaźnią wielką. 

4. Rzekł im anioł: Nie bójcie się, ale się z tego weselcie; 
Narodził się Zbawiciel wam, który rzeczon Chrystus Pan! 

5. Tedy anieli śpiewali, a wielkim głosem wołali: 
Chwała Bogu z takiej łaski, w niebie na wysokości. 

6. Chwała, chwała, Chryste, Tobie z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie, 
Żeś się dla nas tak uniżył, a lud swój wyswobodził. 
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345 NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE 

1. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie. 
I narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 

2. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, 
By wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. 

3. Nie było miejsca,choć chciałeś ludzkość przytulić do łona 
I podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. 

 

346 O GWIAZDO BETLEJEMSKA 

1. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym. 
Tak szukam cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym. 
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, 
Bóg-Człowiek z Panny świętej, dany na okup win. 

2. O nie masz Go już w szopce, nie masz 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. 

 

347 OJ MALUŚKI, MALUŚKI 

1. Oj maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka, 
Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka. 

Ref. Śpiewajcież i grajcie Mu, 
Małemu, Małemu. 

2. Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by siedzieć było w niebie? 
Dyć Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganioł Ciebie. 
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3. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małmazyje, 
Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorzkich napije. 
 
4. Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły, 
A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły. 

 

348 PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI 

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, 
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. 

2. Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany, 
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. 

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie, 
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. 

4. Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj, dwakroć narodzony, 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. 

 

349 PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi.  

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. Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
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6. I anieli gromadą pilnują, 
Panna czysta wraz z Józefem piastują. 

7. Poznali Go Mesyjaszem być prawym, 
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. 

8. My go także Bogiem, Zbawcą już znamy 
I z całego serca wszyscy kochamy. 

 

350 TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO 

1. Tryumfy Króla Niebieskiego 
Zstąpiły z nieba wysokiego. 
Pobudziły pasterzów, 
Dobytku swego stróżów 
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. 

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 stają, 
Tryumfu przyczynę badają, 
Co się nowego dzieje, 
Że tak światłość jaśnieje, 
Nie wiedząc, nie wiedząc, nie wiedząc. 

5. Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, 
Swej trzody w polu odbieżeli. 
Spieszą na powitanie 
Do betlejemskiej stajni 
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka. 
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6. Niebieskim światłem oświeceni, 
Pokornie przed Nim uniżeni, 
Bogiem Go być prawdziwym, 
Z serca afektem żywym 
Wyznają, wyznają, wyznają. 

 

351 W ŻŁOBIE LEŻY 

1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu 
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu? 
Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie 
Jako Panu naszemu! 

2. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszmy, 
I tak tego Maleńkiego, niech wszyscy zobaczmy: 
Jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszmy.  

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, 
Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości! 
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy: 
Chwała na wysokości! 

 

352 WŚRÓD NOCNEJ CISZY 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 
Czem prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana, przywitać Pana. 

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, 
Z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali 
Z wielkiej radości, z wielkiej radości. 
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3. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
Cztery tysięce lat wyglądany. 
Na Ciebie króle, prorocy 
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił, 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, chleba i wina. 

 

353 Z NARODZENIA PANA 

1. Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, 
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły! 
Radość ludzi wszędzie słynie, 
Anioł budzi przy dolinie 
Pasterzów, co paśli pod borem woły! 

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku! 
Dumają pasterze w takim 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. 
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NOWE PIOSENKI 
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SPIS RZECZOWY WYBRANYCH KATEGORII 

ADWENTOWE 

47. Czekam na Ciebie, dobry Boże 
48. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały 
108. Jezus, najwyższe imię 
126. Marana Tha 
155. Nad Jordanem 
169. Niebiosa, deszcz z góry spuśćcie 
179. O Mario, czemu pobladłaś? 
202. Otwórzcie bramy 
238. Przyjdź, Jezu, przyjdź 
 

WIELKOPOSTNE 

16. Błogosławiony krzyżu Chrystusa 
20. Boże mój, gdzie jesteś? 
21. Boże, mój Boże 
44. Ciągle zaczynam od nowa 
51. Drzewo krzyża 
63. Eli lema sabachthani 
67. Getsemani 
69. Golgoto 
89. Jestem kochany 
97. Jeśli masz chwile smutne 
98. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie 
118. Krzyż jest źródłem 
119. Krzyżu Chrystusa 
130. Maryjo, weź mnie za rękę 
142. Może daleko 
144. Mój Mistrzu 
149. Mrok ogarnął całą ziemię 
151. Na Golgocie stoi krzyż 
160. Nie ma Cię 
161. Nie ma problemu 
166. Nie ukochałem mego krzyża 
174. Nocą Ogród Oliwny 
192. Ojcze, daj mi Ducha 
193. Ojcze, w Twoje ręce 
222. Podnieś mnie, Jezu 

224. Popatrz, żyję 
225. Posłuchaj, ludu 
226. Powiedz ludziom 
229. Prawda jedyna 
232. Przybądź, Płomieniu 
239. Przytul mnie do swoich ran 
240. Rabbuni 
243. Rozpięty 
255. Stwórz, Boże, we mnie 
269. Twój krzyż 
293. Widzisz, Panie 
297. Witaj, Jezu na krzyżu udręczony 
309. Wysłuchajcie Mego głosu 
316. Zaufałem, zaufałem Panu 
319. Zbawienie przyszło przez krzyż 
328. Zmiłuj się nade mną, Boże 
 

WIELKANOCNE 

3. Alleluja, amen, amen 
5. Alleluja, niech zabrzmi chwała 
59. Dzięki, Jezu 
75. Hymn wielkanocny 
107. Jezus zwyciężył 
143. Mój grzech dziś leży 
146. Mój Pan, co na krzyżu życie dał 
152. Na krzyżu poślubił mnie Pan 
197. Oto jest dzień 
200. Oto są baranki młode 
208. Pan zmartwychwstał 
242. Regina cæli 
258. Śpiewaj alleluja 
268. Tobie chór aniołów 
325. Zmartwychwstał Pan 
326. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś 
327. Zmartwychwstały Pan 
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MODLITEWNE, ADORACYJNE 

2. Albowiem tak Bóg umiłował świat 
6. Amen, amen 
9. Baruch haszszem 
11. Będę śpiewał Tobie, mocy moja 
22. Boże, mój Boże, szukam Ciebie 
23. Boże, Twa łaska 
29. Chcę trwać przed Tobą 
30. Chcę tylko, byś był 
32. Chlebie najcichszy 
33. Choćby góry ustąpiły 
39. Chwalę Ciebie, Panie 
42. Chwała Bogu Ojcu 
50. Dotknij, Panie 
68. Godzien, o godzien 
79. Jak łania 
91. Jesteś Królem 
93. Jesteś tu, choć skryłeś się 
99. Jezu, Tyś jest 
100. Jezu, źródło 
105. Jezus jest z nami tu 
106. Jezus Królem naszym jest 
123. Łaską jesteśmy zbawieni 
132. Memu Bogu, Królowi 
133. Miałem Pana zawsze 
136. Miłość Twa 
140. Misericordias Domini 
148. Mów do mnie, Panie 
157. Nasz Bóg 
158. Nie bój się 
178. O Jezu, cichy i pokorny 
203. Pan jest mocą 
220. Panu naszemu pieśni grajcie 
227. Powietrzem moim jest 
234. Przyjaciela mam 
247. Schowaj mnie 
254. Stoję dziś 
258. Śpiewaj alleluja 
261. Święty Pan 
266. To mój Pan 
268. Tobie chór aniołów 

271. Ty dasz mi pokój serca 
274. Tylko w Nim jest zbawienie me 
276. U Pana dziś 
277. Ubi caritas 
278. Ukaż mi, Panie, swą twarz 
280. Uwielbiajcie Pana 
282. Uwielbiam Cię 
285. W ciszy szukam słów 
287. W lekkim powiewie 
289. W Tobie jest światło 
294. Wielbić Pana chcę 
296. Wierzę w Ciebie, Panie 
298. Witaj, Panie 
302. Wszystko mogę w tym 
303. Wszystko mogę w tym 
305. Wyciągam do Ciebie ręce swe 
315. Z pokorą stań 
316. Zaufałem, zaufałem Panu 
 

DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

52. Duchu Pocieszycielu 
53. Duchu Święty, do nas przyjdź 
54. Duchu Święty, Duszo mej duszy 
55. Duchu Święty, przyjdź 
56. Duchu Święty, przyjdź, niech 
57. Duchu Święty, przyjdź i rozpal 
81. Jak ożywczy deszcz 
153. Na nowo stwarzaj mnie 
171. Niech Twój Święty Duch 
172. Niechaj zstąpi Duch Twój 
185. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
191. Ogniu, zstąp 
231. Przybądź, Duchu Święty 
232. Przybądź, Płomieniu 
236. Przyjdź, Duchu Kościoła 
237. Przyjdź, Duchu Święty 
244. Ruah 
269. Twój krzyż 
310. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź 
324. Zjednoczeni w Duchu 
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MARYJNE 

10. Bądź Królową moich czystych 
60. Dziękować Ci, Maryjo, chcę 
61. Dziękuję, Jezu, Ci 
62. Dziękuję, Mario, Tobie 
64. Gdy klęczę przed Tobą 
87. Jest jedno imię 
88. Jest na świecie Miłość 
97. Jeśli masz chwile smutne 
112. Kiedy ci smutno 
125. Magnificat 
127. Maryjo, Matko mojego 
128. Maryjo, Pani Aniołów 
129. Maryjo, śliczna Pani 
130. Maryjo, weź mnie za rękę 
131. Maryjo, wołaj we mnie 
135. Miłość daje nam pan 
139. Miriam 
141. Moje dziecko, spójrz 
162. Nie mam nic, co Ci pragnę dać 
179. O Mario, czemu pobladłaś 
223. Pokorna Służebnico Pana 
228. Pozwól mi przyjść do Ciebie 
259. Święta Panno nad Pannami 
295. Wierzę, jesteś 
312. Z dawna Polski Tyś Królową 
318. Zawierzyłeś, Panie, mnie 
330. Znów chcesz do mnie przyjść 

NA ROZRUSZANIE 

3. Alleluja, amen, amen 
5. Alleluja, niech zabrzmi chwała 
17. Bo góry mogą ustąpić 
37. Chwalcie Pana niebios 
43. Ci, którzy Jahwe ufają 
65. Gdyby wiara twa 
70. Góry do góry 
72. Hava nagila 
76. I rzekł Pan: Stało się 
85. Jedynie z Tobą 
104. Jezus jest naszą siłą 
107. Jezus zwyciężył 
147. Mój Zbawiciel 
154. Nadejdzie dzień 
164. Nie mądrość świata tego 
186. O wychwalajcie 
194. On jest dobrym Pasterzem 
204. Pan jest Pasterzem moim 
206. Pan mnie strzeże 
220. Panu naszemu pieśni grajcie 
249. Shaba balua 
307. Wykrzykujcie Bogu 
308. Wykrzykujcie na cześć Pana 
314. Z pamiętnika apostoła 
323. Ziemia
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SPIS PIOSENEK 
1. Abba, Ojcze 
2. Albowiem tak Bóg umiłował  
3. Alleluja, amen, amen 
4. Alleluja, chwalcie Pana 
5. Alleluja, niech zabrzmi  
6. Amen, amen 
7. Aniele Boży 
8. Barka 
9. Baruch haszszem 
10. Bądź Królową moich 
11. Będę śpiewał Tobie 
12. Biada 
13. Błogosław Pana, Izraelu 
14. Błogosławieni miłosierni 
15. Błogosławione jest imię Twe 
16. Błogosławiony krzyżu  
17. Bo góry mogą ustąpić 
18. Bo jak śmierć 
19. Boże, jesteś moim Bogiem 
20. Boże mój, gdzie jesteś? 
21. Boże, mój Boże, dlaczego? 
22. Boże, mój Boże, szukam  
23. Boże, twa łaska 
24. Bóg dał czas na nadzieję 
25. Bóg jest miłością 
26. Chcę być Twoim ziarnem 
27. Chcę do Ciebie podobnym być 
28. Chcę przestąpić Jego próg 
29. Chcę trwać przed Tobą 
30. Chcę tylko, byś był 
31. Chcę wywyższać imię Twe 
32. Chlebie najcichszy 
33. Choćby góry ustąpiły 
34. Chodźcie, zawróćmy do Pana 
35. Chrystus Pan karmi nas 
36. Chrystus Wodzem 
37. Chwalcie Pana niebios 
38. Chwalcie Pana, narody 
39. Chwalę Ciebie, Panie 

40. Chwalę Cię, błogosławię Cię 
41. Chwalić chcę mego Pana 
42. Chwała Bogu Ojcu 
43. Ci, którzy Jahwe ufają 
44. Ciągle zaczynam od nowa 
45. Cichy zapada zmrok 
46. Cieszcie się, weselcie się 
47. Czekam na ciebie, dobry Boże 
48. Czekam na ciebie, Jezu 
49. Daj mi pić 
50. Dotknij, Panie 
51. Drzewo krzyża 
52. Duchu Pocieszycielu 
53. Duchu Święty, do nas  
54. Duchu Święty, duszo mej  
55. Duchu Święty, przyjdź 
56. Duchu Święty, przyjdź, niech 
57. Duchu Święty, przyjdź i rozpal 
58. Dzielmy się wiarą jak chlebem 
59. Dzięki, Jezu 
60. Dziękować ci, Maryjo, chcę 
61. Dziękuję, Jezu, Ci 
62. Dziękuję, Mario, Tobie 
63. Eli lema sabachthani 
64. Gdy klęczę przed Tobą 
65. Gdyby wiara twa 
66. Gdzie mamy znaleźć naszą  
67. Getsemani 
68. Godzien, o godzien 
69. Golgoto 
70. Góry do góry 
71. Gromadzisz nas 
72. Hava nagila 
73. Hosanna, alleluja 
74. Hosanna na niebiosach 
75. Hymn wielkanocny 
76. I rzekł Pan: Stało się 
77. Idzie mój Pan 
78. Jak Cię zrozumieć, tajemnico? 
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79. Jak łania 
80. Jak mi dobrze 
81. Jak ożywczy deszcz 
82. Jak Zacheusz 
83. Jeden jest tylko Pan 
84. Jedynie w Bogu 
85. Jedynie z Tobą 
86. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg 
87. Jest jedno imię 
88. Jest na świecie miłość 
89. Jestem kochany 
90. Jesteś blisko mnie 
91. Jesteś Królem 
92. Jesteś radością 
93. Jesteś tu, choć skryłeś się 
94. Jesteś, Panie, winnym  
95. Jesteśmy piękni 
96. Jeszcze się kiedyś rozsmucę 
97. Jeśli masz chwile smutne  
98. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie 
99. Jezu, Tyś jest 
100. Jezu, źródło 
101. Jezus Chrystus jest moim  
102. Jezus Chrystus moim Panem 
103. Jezus daje nam zbawienie 
104. Jezus jest naszą siłą 
105. Jezus jest z nami tu 
106. Jezus Królem naszym jest 
107. Jezus zwyciężył 
108. Jezus, najwyższe imię 
109. Już teraz we mnie 
110. Kamień, którego nie chciałeś 
111. Każdy wschód słońca 
112. Kiedy ci smutno 
113. Kiedy wreszcie wyruszysz 
114. Kiedy wszyscy odejdą 
115. Kimże jest ta 
116. Kroków naszych 
117. Król królów 
118. Krzyż jest źródłem 
119. Krzyżu Chrystusa  

120. Którzy ufają Panu 
121. Laudato Si 
122. Lud twój, Panie 
123. Łaską jesteśmy zbawieni 
124. Macie oczy, a nie widzicie 
125. Magnificat 
126. Marana Tha 
127. Maryjo, Matko mojego 
128. Maryjo, Pani aniołów 
129. Maryjo, śliczna Pani 
130. Maryjo, weź mnie za rękę 
131. Maryjo, wołaj we mnie 
132. Memu Bogu, Królowi 
133. Miałem Pana zawsze przed  
134. Miłosierdzia pragnę 
135. Miłość daje nam Pan 
136. Miłość Twa 
137. Miłość ukrzyżowana 
138. Miłujcie waszych nieprzyjaciół  
139. Miriam 
140. Misericordias Domini 
141. Moje dziecko, spójrz 
142. Może daleko 
143. Mój grzech dziś leży u stóp 
144. Mój Mistrzu 
145. Mój Pan jest dobrym  
146. Mój Pan, co na krzyżu życie dał 
147. Mój Zbawiciel 
148. Mów do mnie, Panie 
149. Mrok ogarnął całą ziemię 
150. Na drugi brzeg 
151. Na golgocie stoi krzyż 
152. Na krzyżu poślubił mnie Pan 
153. Na nowo stwarzaj mnie 
154. Nadejdzie dzień 
155. Nad Jordanem 
156. Nadzieją moją jest Pan 
157. Nasz Bóg 
158. Nie bój się 
159. Nie lękaj się, Mój sługo 
160. Nie ma Cię 
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161. Nie ma problemu 
162. Nie mam nic 
163. Nie mam nic, co Ci pragnę dać 
164. Nie mądrość świata tego 
165. Nie potrafię już zaufać 
166. Nie ukochałem mego krzyża 
167. Nie umiem dziękować Ci 
168. Nie w tym pierwsza 
169. Niebiosa, deszcz z góry 
170. Niech oblicze Twe 
171. Niech Twój Święty Duch 
172. Niechaj zstąpi Duch Twój 
173. Niegodny 
174. Nocą Ogród Oliwny 
175. O cuda, cuda 
176. O Jahwe, Boże ojców  
177. O Jezu, Boże utajony 
178. O Jezu, cichy i pokorny 
179. O Mario, czemu pobladłaś 
180. O mój najsłodszy Jezu 
181. O Panie, jam Twój sługa 
182. O Panie, szukasz dzieci swych 
183. O Panie, Ty nam dajesz 
184. O piękności niestworzona 
185. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź 
186. O wychwalajcie 
187. Oblubieniec 
188. Oczarowałaś me serce 
189. Oczekuję cię, Jezu 
190. Ofiaruję 
191. Ogniu, zstąp 
192. Ojcze, daj mi Ducha 
193. Ojcze, w Twoje ręce 
194. On jest dobrym Pasterzem 
195. Oświeć me serce 
196. Oto ja, poślij mnie 
197. Oto jest dzień 
198. Oto jestem 
199. Oto nadeszła pora 
200. Oto są baranki młode 
201. Oto stoję u drzwi i kołaczę 

202. Otwórzcie bramy 
203. Pan jest mocą 
204. Pan jest Pasterzem moim 
205. Pan króluje, wesel się  
206. Pan mnie strzeże 
207. Pan wieczernik  
208. Pan zmartwychwstał 
209. Panie dobry jak chleb 
210. Panie, daj mi łaskę wiernej  
211. Panie, daj mi twej wody 
212. Panie, mnie nad strumień  
213. Panie, moje serce małe jest 
214. Panie, ogień pal 
215. Panie, pozostań 
216. Panie, przepasz mnie 
217. Panie, spraw, by me serce 
218. Panie, Ty znasz moje imię 
219. Panie, wielbić imię Twoje chcę 
220. Panu naszemu pieśni grajcie 
221. Pieśń Słoneczna 
222. Podnieś mnie, Jezu 
223. Pokorna Służebnico Pana 
224. Popatrz, żyję w sposób 
225. Posłuchaj, ludu 
226. Powiedz ludziom 
227. Powietrzem moim jest 
228. Pozwól mi przyjść do Ciebie 
229. Prawda jedyna 
230. Przeogromna ziemio 
231. Przybądź, Duchu Święty 
232. Przybądź, Płomieniu 
233. Przybądźcie tu 
234. Przyjaciela mam 
235. Przyjacielu 
236. Przyjdź, Duchu Kościoła 
237. Przyjdź, Duchu Święty 
238. Przyjdź, Jezu, przyjdź 
239. Przytul mnie do swoich ran 
240. Rabbuni 
241. Ratuj, Panie 
242. Regina cæli 
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243. Rozpięty 
244. Ruah 
245. Ruszaj, ruszaj 
246. Sandały 
247. Schowaj mnie 
248. Sercem kocham Jezusa 
249. Shaba balua 
250. Sieje je 
251. Skoro, Panie, dałeś mi ten lud 
252. Słowa Twych ust 
253. Spotkał mnie dziś Pan 
254. Stoję dziś 
255. Stwórz, Boże, we mnie  
256. Szukajcie wpierw  
257. Szukałem ciebie, Panie, wciąż 
258. Śpiewaj alleluja 
259. Święta Panno nad pannami 
260. Święte imię Jezus 
261. Święty Pan 
262. Święty, Święty  
263. Tak mnie skrusz 
264. Tak pragnę być wciąż  
265. Teraz, o Panie 
266. To mój Pan 
267. To przykazanie ja dziś daję 
268. Tobie chór aniołów 
269. Twój krzyż 
270. Ty, co tak dobrze znasz nicość 
271. Ty dasz mi pokój serca 
272. Ty tylko mnie poprowadź 
273. Ty wskazałeś drogę do miłości 
274. Tylko w Nim jest zbawienie  
275. Tyś jak skała 
276. U Pana dziś 
277. Ubi caritas 
278. Ukaż mi, Panie, swą twarz 
279. Uśmiechnij się 
280. Uwielbiajcie Pana 
281. Uwielbiajmy Pana 
282. Uwielbiam Cię 
283. Uwielbiam Cię, Trójco 

284. Uwielbiam imię Twoje, Panie 
285. W ciszy szukam słów 
286. W kruszynie chleba 
287. W lekkim powiewie 
288. W moim sercu mieszka Król 
289. W Tobie jest światło 
290. Wejdźmy do Jego bram 
291. Widzę nowe niebo 
292. Widzisz każdy nasz krok 
293. Widzisz, Panie 
294. Wielbić Pana chcę 
295. Wierzę, jesteś 
296. Wierzę w ciebie, Panie 
297. Witaj, Jezu na krzyżu  
298. Witaj, Panie 
299. Wspaniały Dawco miłości 
300. Wstanę, po mieście chodzić 
301. Wszystkie moje źródła 
302. Wszystko mogę w Tym 
303. Wszystko mogę w Tym  
304. Wszystko Tobie oddać  
305. Wyciągam do Ciebie ręce  
306. Wyciągnij ręce 
307. Wykrzykujcie Bogu 
308. Wykrzykujcie na cześć Pana 
309. Wysłuchajcie Mego głosu 
310. Wzywam cię, Duchu, przyjdź 
311. Yezu azali awa 
312. Z dawna Polski Tyś Królową 
313. Z głębokości wołam 
314. Z pamiętnika apostoła 
315. Z pokorą stań 
316. Zaufałem, zaufałem Panu 
317. Zaufały moje ręce i palce 
318. Zawierzyłeś, Panie, mnie 
319. Zbawienie przyszło przez krzyż 
320. Zbliżam się w pokorze 
321. Zbuduj, Ojcze nasz 
322. Zbytnie troski 
323. Ziemia 
324. Zjednoczeni w Duchu 
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325. Zmartwychwstał Pan 
326. Zmartwychwstał Pan i żyje  
327. Zmartwychwstały Pan  
328. Zmiłuj się nade mną, Boże 
329. Znalazłeś mnie, Panie 
330. Znów chcesz do mnie przyjść 
331. Zobaczcie, jak wielką miłość 
332. Żyć w społeczności z Tobą 
 
KOLĘDY 

333. Ach, ubogi żłobie 
334. Anioł pasterzom mówił 
335. Bóg się rodzi 
336. Cicha noc 
337. Do szopy, hej pasterze 
338. Dzisiaj w Betlejem 
339. Gdy się Chrystus rodzi 
340. Gdy śliczna Panna 
341. Jezus malusieńki 
342. Lulajże, Jezuniu 
343. Mędrcy świata 
344. Narodził się nam Zbawiciel 
345. Nie było miejsca dla Ciebie 
346. O gwiazdo betlejemska 
347. Oj maluśki, maluśki 
348. Pójdźmy wszyscy do stajenki 
349. Przybieżeli do Betlejem 
350. Tryumfy Króla niebieskiego 
351. W żłobie leży 
352. Wśród nocnej ciszy 
353. Z narodzenia Pana 
 




