1. Kiedy rano budzę się o szczęśliwy dzień Boże proszę Cię.

9. Spotkałem raz Jezusa i On powiedział mi,

Anioł Stróż niech broni mnie, od wszystkiego co jest złe.

że jest mym Przyjacielem po wszystkie życia dni, dlatego,
chcę wielbić Cię, dlatego, mówię kocham Cię, dlatego,
szukam Cię co dzień.

Ref: Aniele Boży Stróżu mój, Ty w dzień i w nocy przy mnie stój,
Gdy się bawię kiedy śpię, do przedszkola spieszę się.
Boże spraw by w domu mym uśmiech wrócił zmów tata zawsze był,
oraz by mnie nie bił brat i by lepszym stał się świat.

2. Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
przepraszam dziś wszystkich was, żałuję za wszystko to moja wina jest.

3. Nie mam srebra nie mam złota, nawet gdybym miał to cóż,
mogę tylko ofiarować moje serce Tobie tu.

10. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź.
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas.

11. Ojcze Ty kochasz mnie, nie dlatego, że jestem dobry,
ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem.

12. Śpiewajmy Panu alleluja, śpiewajmy Panu alleluja.

Hostia biała na ołtarzu za chwileczkę zmieni się,
w Boży chleb nam z nieba dany moje serce czeka też.

On jest naszym Bogiem, Królem naszym jest,
godzien wszelkiej chwały, oddajmy Mu cześć.
On w Swojej miłości wrócił życie nam
zgładził grzechy nasze, gdy Syna Swego dał.
Święty, święty, święty Bóg Zastępów jest
śpiewaj ziemio cała tę radosną pieśń.

4. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powiedz : Jezus /2x

13. Abba, Abba Tatusiu ja dziś wołam Ciebie.

Ref: Bo w moim sercu wypisane jest, ile radości kryje każdy dzień.
Ile kłopotów, zmartwień, trosk, ile łez,
to wszystko Panie daję Ci proszę weź.

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy,
jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz : Jezus.(Maria, Józef)

5. O cudowna Maryjo popatrz jak serce me bije,
gdy ręce składam w modlitwie i wielbię Twoje imię.
O cudowna Maryjo popatrz jak serce me bije,
gdy ręce składam w modlitwie wychwalam Cię, wychwalam Cię,
popatrz jak serce me bije o Maryjo.

6. Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się,
pragnę wielbić Święte Imię Twe.
Ty masz dla mnie czas, kiedy szukam Cię, Mój Ojcze kocham Cię.

7. To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu.

Abba, Abba Tatusiu kochany Ojcze w niebie.

14. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tak można najprościej modlić się do Niego.
Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć swym dzieciakom chce.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
tym znakiem najprościej przyznać się do Niego.
Do Boga, którego nie jeden wstydzi się,
więc my się przyznajemy, żegnając razem się.

15. Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych spraw,
prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram.

Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go.

16. Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie,

8. Jesteś radością mojego życia, o Panie mój /2x

na niwach zielonych pasie mnie, nad wody /2x,
spokojne prowadzi mnie. /2x

Ref: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym.
Jesteś miłością...
Jesteś pokojem...
Jesteś nadzieją...
Jesteś Panem...
Jesteś Królem...
Jesteś Zbawieniem...

17. Jednego mamy Ojca i jedną Matkę, jedno niebo czeka nas,
wszyscy jesteśmy jedną rodziną, Jezus zamieszkał pośród nas.

18. Marana Tha! przyjdź Jezu Panie w swej chwale do nas zejdź.

25. Gwiazdy tańczyły w noc gdy przyszedł Pan

Marana Tha! usłysz wołanie gdy się wypełnią wieki.

Ziemia śpiewała z nad niebiańskich gan.
Ref. Raduj się śpiewaj pieśń oto Król narodził się Jemu cześć.

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

19. Oto idzie Mój Bóg, oto idzie Mój Król,
oto Zbawiciel Mój a imię Jego Jezus.
Tęsknię za Tobą Panie, wiem, że przyjdziesz niebawem,
z głębi serca dziś wołam Marana Tha.

20. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
zróbcie Mu miejsce w waszych sercach.
Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
zróbcie Mu miejsce jeszcze dziś.

21. Panie Jezu przyjdź, Panie Jezu przyjdź.
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.

22. Boża radość jak rzeka / 2x
Boża radość wypełnia duszę mą, Alleluja.

Boża radość jak rzeka / 2x
Boża radość wypełnia duszę mą,
Boża miłość....

Boży pokój....

23. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź do naszych serc,
przyjdź do Betlejem, gdzie już żłóbek jest,
przyjdź Panie Jezu, gdzie stajenka jest.

24. Mój Maleńki Jezusie, wyhaftuję Ci podusię,
I na niej główkę Twą ułożę, będziesz miał miękko mały Boże. /2x
Narysuję Ci aniołka, złożę rączki do paciorka,
Dam Ci zabawki moje lalki, będziesz miał misie przytulanki. /2x
Mały Jezu, mały Boże, dziś swe serce Ci otworzę,
Dam Ci pokoik za mieszkanie i więcej nie płacz mały Panie. /2x
Zaśpiewamy ci kolędę, przed Twym żłóbkiem Jezu klęknę,
a gdy tak będziesz zapłakany, to my Ci pięknie zaśpiewamy. /2x

Maria tuliła Pana wszystkich ziem Józef zaś czuwał nad dzieciątka snem
Pasterze skłaniali przed Nim czoła swe Królowie w pokorze kładli dary swe.

26.

Dzyń, dzyń... jedzie noc na saniach złotych.
Jedzie ciemna noc z workiem pełnym gwiazdek, a za oknem sen czai się przyjaźnie.
Zając przykrył się śnieżną poduszeczką, lato mu się śni i złote słoneczko.
Zasnął cały świat, śniegiem się otulił, Jezus w żłóbku śpi, luli, luli, luli.

27. Józefie stajenki nie szukaj, i do gospody nie pukaj z Maryją do nas przyjdź.
Przynieście ze sobą Dziecinę jest miejsce w naszej rodzinie,
dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

28. Pastuszkowie hej, dość radości tej,
wracajcie do zagrody, pilnować swojej trzody,
pastuszkowie hej, pastuszkowie hej.
Bo już nadszedł czas pożegnania was,
błogosław Jezu drogi, nasz kraj i lud ubogi,
bo kochamy Cię, bo kocham Cię.

29. Kiedy już nad stajenką, księżyc błysnął jak grosik.,
przyszło zwierząt kilkoro Pana o łaskę prosić.
Przyszła krowa łaciata i koń wielce strudzony,
a pies wierny przyjaciel, niskie złożył pokłony.
Ref. Wielbłąd, lew i osiołek, każdy prośby przedstawia,
Żeby chociaż raz w roku, z ludźmi mógł porozmawiać.
I zaświecił Pan Jezus, złote gwiazdki grudniowe,
błogosławił zwierzętom, obdarował je słowem.
Odtąd w każdą wigilię wszystkie Boże stworzenia,
mogą ludziom wyjawiać swe najgłębsze marzenia.
Ref. Żyjmy razem w przyjaźni, nie potrzeba nam wojen,
podzielimy się chlebem, podzielimy pokojem.
Tak co roku zwierzęta powtarzają nam cicho,
ale ludzie nie słyszą otuleni swą pychą.
No a przecież Pan Jezus po to dał głos zwierzętom,
by ich człowiek wysłuchał, zawsze i niech pamiętał.

30. Pozdrawiamy Cię Mario Franciszko,

35. Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię – wierzę i kocham Go,

pozwól nam dzisiaj z Tobą spotkać się.
Ty zawsze Jezusa byłaś blisko, Tak jak On chciałaś ludziom miłość nieść.
Ref: Błogosławiona proś za nami, o naszych sprawach Panu mów.
Opiekuj się wszystkimi rodzinami, aby w nich zakrólował Bóg.

że wszystko co dobre od Niego jest - wierzę i kocham Go.
Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał - wierzę i kocham Go,
to tak jakby serce Swoje nam dał - wierzę i kocham Go.
Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był - wierzę i kocham Go,
I po to by kochać jedynie żył - wierzę i kocham Go.
Że niebo otworzył na krzyżu nam - wierzę i kocham Go.
Przez Ducha Świętego pomaga nam - wierzę i kocham Go.

Chcemy w Panu Bogu mieć Przyjaciela, niech Maryja za ręce chwyci nas.
Święty Józef niech łask nam udziela, z Nazaretu wyszła miłość na świat.

31. Jezus kocha ciebie dziś, czy o tym wiesz.
On na krzyżu zniszczył śmierć, bo kocha się.
Ref. Otwórz tylko serce swe i pozwól Mu wejść,
Jezus kocha ciebie dziś, On kocha cię.
Wszystkie troski oddaj Mu, On weźmie je, rozraduje serce twe, bo kocha cię.

32. O-o-o niebo jest w sercu mym /4x
Królestwo Boga tutaj jest - niebo jest w sercu mym.
Majestat Jego pośród nas - niebo...
On radość Swą przynosi nam - niebo... ogarnia nas świętości blask - niebo...
Pan za mnie zmarł bym życie miał - niebo... to życie, które wiecznie trwa - niebo...
W Chrystusie cała ufność ma - niebo... dziedzictwem moim Chrystus Pan - niebo...
Świątynią Bóg uczynił nas - niebo... węgielny kamień Chrystus Pan - niebo...
Gdy wróci z Sobą weźmie nas - niebo... Oblubienica woła "przyjdź" - niebo ...

33. Święta Rodzina Boża Rodzina to dla ciebie najlepsza z dróg.
Święta Rodzina Boża Rodzina, oby w Niej mieszkał Bóg.
Święta Rodzina Boża Rodzina, Jezus w Niej szczęśliwy był.
Święta Rodzina Boża Rodzina, Tatuś, Mamusia, i Syn.
Tyle dróg jest w ludzkim życiu, którą z nich mam iść, o Maryjo Ty poprowadź mnie.
Ty wybrałaś tę najlepszą, choć niejedną łzą, Bogu mówiąc swoje ufne tak.

36. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi mów: /Amen, jak Maryja /2x
Amen, widocznie Bóg tak chce.
Ref. Tak jak Maryja, ( i Józef) wypełniaj wolę Boga (jedyną)
I zanieś tam swój uśmiech (i serce), gdzie często płyną łzy.
Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów, Amen, jak Maryja.......
Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu, mów: Amen, jak Maryja.....

37. Ogłaszamy Królestwo Boże w nas /2x,wśród nas jest./2x
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, zmarli powstają by żyć,
ubogim głosimy tę dobrą nowinę, Jezus jest Królem. Amen

38.

Jest jedno Imię drogie mi, najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to Imię brzmi wpisane w sercu mym.
Ref. Sercem kocham Jezusa /2x
zawsze będę Go kochał, On pierwszy ukochał mnie.
Miłości dzieje głosi mi, miłości aż po krzyż.
Osładza wszystkie moje dni do nieba wiedzie wzwyż.
To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę
On nam zbawienie wszystkim dał, miłuje także cię.

39. Budujemy dom, bardzo piękny dom, a w tym domu my, my i wy.

O Józefie dobry Ojcze coś cierpliwość miał, by nauczyć Syna pierwszych słów.
Tak jak Jemu byłeś wsparciem, tak i dla mnie bądź, bym szedł śmiało i nie zgubił się

Ref: Bo przy budowie domu śpiewamy tak; ooo...cziku, cziku, cza cza, hej!

Synu, Marii i Józefa coś miał piękny dom, który zawsze pełen miłości był.
Ty Swą ręką mnie poprowadź bym nie stracił sił, i zbudował dom taki jak Twój.

Balkon będzie też, na balkonie jeż, a w tym domu my, my i wy.

Teraz znam już swoją drogę, teraz wiem jak iść, jak zbudować dom w miłości Twej
Matki serce, Ojca dłonie i wzajemna więź, by Kościołem rodzina stała się.

W domu będzie klub, w gospodarstwie drób, a w tym domu my, my i wy.

W domu będzie piec, a na piecu pies, a w tym domu my, my i wy.
Koło domu płot, a na płocie kot, a w tym domu my, my i wy.

34. Spójrz na krzyż Jezusa, spójrz na krzyż Jego miłości,

Tańczyć możesz tu, do utraty tchu, a w tym domu my, my i wy.

takiej miłości nie miał żaden człowiek, tylko On, tylko On.

W domu będzie stół, a na stole wół, a w tym domu my, my i wy.

40. To ja, to ja, to ja buduję wspólnotę. /4x

45. Zrzuć ciężary na Jezusa, On kocha cię (bis)

Płyń przez oceany, płyń przez morza i włączaj się i buduj z nami wspólnotę.
1. To ty budujesz wspólnotę...
2. To Pan buduje wspólnotę...
3. To my tworzymy wspólnotę...

Wyżej...Jezus coraz wyżej, kochaj Go.
Niżej... szatan coraz niżej , zdeptaj go.

41. Ci, co zaufali Panu – odzyskują siły,

ale proszę Cię Panie wejdź do mego serduszka./2x

otrzymują skrzydła, jak orły, biegną bez zmęczenia.

42. Taki duży taki mały może Świętym być,
taki gruby taki chudy może Świętym być,
taki ja i taki ty może Świętym być, taki ja i taki ty może Świętym być.
Święty kocha Boga życia mu nie szkoda, kocha bliźniego jak siebie samego. /2x
Kto się nawróci ten się nie smuci, każdy Święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona, każda Święta chodzi uśmiechnięta.
Nic nie potrzebuje zawsze się raduje, bo święta załoga kocha tylko Boga /2x
Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć, są między nami w szkole i w pracy /2x

43. Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi
w moim sercu, w naszej szkole, w naszym domu
po co zamki, po co klucze i zasuwy niechaj przyjdzie i przyniesie ziemi pokój.
Ref. Ojcze Święty prowadź nas, wskazuj szlak na mapie świata
pośród tylu krętych dróg miłość w sercach ratuj.
Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi, jeśli będzie wtedy przeciąg no i dobrze
powymiata różne śmieci z ciemnych kątów i porządek wielki zrobić nam pomoże
Otwieramy wszystkie drzwi Zbawicielowi
jeszcze prędzej, jeszcze szerzej, jeszcze lepiej
taką drogę od bieguna, do bieguna przygotują Jezusowi właśnie dzieci.

44. Moje małe światełko, chcę aby świeciło, je, je, je.
Moje małe światełko, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.
Pan Bóg mi je zapali, chcę aby świeciło, je, je, je.
Pan Bóg mi je zapali, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.
Korcem się go nie kryje, chcę aby świeciło, je, je, je.
Korcem się go nie kryje, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.
Nikt mi go nie zagasi, chcę aby świeciło, je, je, je.
Nikt mi go nie zagasi, chcę aby świeciło, świeciło na cały świat.

46. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,
Jesteś w moim serduszku wszechmogący Ty Panie,
wspieraj mego tatusia, pobłogosław też mamie. /2x

47. Mówię tak, tak, tak, mówię tak, tak, tak.
Mówię Panu tak, mówię Panu tak, mówię tak, tak, tak./2x

48. I drzewka rosnące i kangurki skaczące stworzył Pan./2x
Ref. I dlatego Panie kocham Cię, pragnę wielbić imię Twe.
I dlatego Panie kocham, kocham Cię, pragnę wielbić imię Twe.
I rybki pluszczące i motylki na łące, stworzył Pan.
I rodziców wspaniałych i dzieciaki kochane stworzył Pan.

49. Szumią w lesie drzewa, ptak na dachu śpiewa, kwiat się pnie wysoko,
słońcu puszcza oko, a ja od samego rana, śpiewam dla mojego Pana.
Miłość da – co da ?
Da szczęście, radość pośród dnia – tak ?
Pokochaj a zobaczysz, że – że co ?
Pan także umiłował ciebie – mnie ?
Wybierz szlak – jaki szlak ?
Ten, który ci wyznaczył Pan – Pan ?
Miłością przezwyciężaj zło – o...?
Na końcu drogi będzie stał On – ach tak.

50. Śpiewaj Panu gdy idziesz ulicą, śpiewaj Panu gdy siedzisz na łące.
śpiewaj Panu gdy mówisz dzień dobry napotkanej na liściu biedronce.

51. Wszystkiego najlepszego, słonecznych wielu dni, uśmiechu promiennego,
życzymy ci, łask Ojca niebieskiego i wiele, wiele sił,
wszystkiego najlepszego życzymy ci./2x

52. Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa,
tak jak wiosenny ciepły deszcz.
Twe Miłosierdzie niech spływa, niech spływa, na mnie.
Hej ho, przyjmę Twoją łaskę, hej ho, Miłosierdzie Twe,
Hej ho, chcę przed Tobą tańczyć dziś.

53. Chwalmy Pana i śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja.
54. Jesteś Królem Jesteś Królem, Królem jest Bóg.

62. Maryjo Królowo Polski /2x jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie,
i czuwam na każdy czas.

Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.

Maryjo Królowo Nasza /2x Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas.

55. A-a-a-alleluja ho-ho-ho-hosanna.

Maryjo jesteśmy młodzi /2x od nas zależy od polskiej młodzieży,
następne tysiąc lat.

Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym.

56. Żyje Pan Zbawca Twój, dzisiaj oddaj chwałę Mu.
Śmierć pokonał, zwyciężył grzech, z chwałą oddaj Mu serce swe.

57. Wciąż dziwię się, gdy poznaję nowy dźwięk,

Maryjo my dzieci Twoje /2x czuwaj nad nami opiekuj się nami,
i bądź z nami w każdy czas.

63. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.

dzyń dzyń bim bam tra ta ta ta din dan don.
Znam ich ze sto, albo więcej nie wiem już, ale teraz tylko ciszy słuchać chcę.

Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem.
Dotknij Panie mego serca i oczyść je,
niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

Cicho sza, bo już na modlitwę czas, Panie Jezu czy mnie słyszysz to znów ja,
Tiki tak tak tak, szepce zegar wciąż, a ja szepcę ci swój sekret o już wiesz, la. La...

64. Tato, wołam Ciebie Tato, bo jestem dzieckiem Twym,

58.

Cieszę się Jezus zbawił mnie, cieszę się Jezus zbawił mnie,
cieszę się bo Jezus zbawił mnie, śpiewam chwałę alleluja, Jezus zbawił mnie.

Chcę wciąż przy boku Twoim być, Tyś moim Tatą.
Tato, Tato, jestem dzieckiem Twym,
Tato, Święty Tato, Tyś Tatą mym.

Kiedy byłem grzeszny....

65. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie,

Chcę powiedzieć wszystkim..
Będę Go uwielbiał.....

ja nie wiem czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,
będę, będę mieszkał razem z Panem Mym.

59. Śpiewaj Panu nową pieśń,

66. Zaśpiewajmy nową pieśń – chwała Panu cześć.

zatańcz tak jak tylko chcesz.
Ref: Bo Jezus, bo On dziś rozwesela mnie.
Zaklaszcz w dłonie oddaj Jemu chwałę
i zaśpiewaj z mocą, że Jezus jest Panem.

Naszą misją miłość nieść – chwała Panu cześć.
Zarzucimy znowu sieć... kontynenty złączą się...
Ref. Misja Boga trwa, światu miłość da.

Oddaj Jemu serce swe, wszystko co zniewala cię.

Niech narody złączą się... jeden łańcuch ludzkich serc...
Terroryzmu będzie kres... Ewangelię w sercu mieć...

60. Szedłem kiedyś ścieżyną przez las,

67. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.

obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas.
W czasie tej wędrówki Pan powiedział mi, że
bardzo, bardzo mocno kocha mnie o o o..
bardzo, bardzo mocno kocha mnie

61. Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci,
naszą ojczyznę, wioski i miasta.
Nasze rodziny i nas samych, Serce Boże przyjdź Królestwo Twoje.

Gdy schodzimy się by wielbić Imię Twe.
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą Swą,
błogosławisz boś obiecał to, błogosławisz mocą Swą.

68. Musisz stać się dzieckiem, musisz stać się małym dzieckiem,
musisz stać się dzieckiem, by dość do nieba, Jezus powiedział:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do nich należy Królestwo niebieskie,
Jezus powiedział.

69.

Daje Tobie Panie moje małe serce,
byś je uczył kochać, tak jak kochasz Ty.
W Twoje dłonie dzisiaj składam moje ręce,
by czyniły dobrze i służyły Ci.

Ref. Oczy me, które widzą piękny świat,
spraw by dostrzegły także smutek i łzy.
Przed Twój krzyż dziś przychodzę oto ja.
Weź moje życie, chcę dla innych darem być

70. Wybrał nas Bóg do zbawienia,
zaprosił do chwały Jezusa
On tak nas ukochał, że zawisł na krzyżu,
więc życie oddajmy Mu.

75. Na drodze Cię Jezu spotykam

i krzyża ciężkiego dotykam, d A d A d
więc pójdę za Tobą cichutko, ulżyć choć trochę twym smutkom. C F Ad

AE
DAE
AE
DAE

I. Stoisz tak cicho, a ludzie krzyczą,
bolą złe słowa, Cię wciąż od nowa.
AE
DAE
AE
D (h) E

GCD
eCD
e H7 e C
a D G /H7 (G C D)

71.

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

h e Fis h
h e Fis h H7

Ref. Za ten krzyż i Twoje łzy,
e h Fis h / H7
2x
za serdeczne krople krwi, Jezu dziękuję Ci. e h Fis h
Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci.

72. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.
Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,
Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

73. Jeśli uwierzysz, że Bóg kocha ciebie,
Jeśli uwierzysz, że Bóg stworzył nas,
będziesz miał skarb w niebie,
będziesz mógł na wieki trwać.

D7 e7 A fis7 Fis7 h7
e A D D7
e7 A fis7Fis7 h7
eAD

DhGA
DhGA
GADh
GADh

Jeśli uwierzysz w tę nowinę, jeśli uwierzysz, że Bóg Syna dał,
dał Go po to by zmarł za Ciebie, grzechy Twoje na siebie wziął.

74. Chrystus Pan przyszedł na świat, aby

zbawić wszystkich nas.
Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas. h Fis h Fis h
h Fis h (Fis)
Ref. Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę
za to, że tak słabo wierzę przepraszam Cię.
Ref. e A D Fis
Pozwól mi stać się uczniem Twym, pozwól iść mi drogą Twą.
h G Fis h
Pomóż mi kochać cały świat, pomóż zwalczać wszelkie zło.

d A
d

II. Ciężki od grzechów, całego świata,
wziąłeś w ramiona, krzyż tak jak brata.
III. Upadłeś ciężko, zbiłeś kolana,
kamienie płaczą, kroplą krwi Pana.
IV. Strapiona Matka, na drodze stała,
patrząc na Syna, bardzo cierpiała.
V. Pójdę z Szymonem, i krzyż poniosę,
może odpoczną, Twe nogi bose.
VI. A Weronika, chustą swą białą,
twarzy dotyka, by mniej bolało.
VII. Znowu upadłeś, i wstać Ci trudno,
całujesz ziemię, od grzechów brudną.
VIII. Co mówisz Jezu, tym którzy płaczą,
niech swoje grzechy, najpierw zobaczą.
IX. Jak mam Ci pomóc, gdy wstać nie możesz,
tak mi jest przykro, gdy płaczesz Boże.
X. Tobie co dałeś, ludziom świat cały,
oni Ci szaty, nawet zabrali.
XI. Przybili Ci ręce, gwoźdźmi przekłuli.
co chciały wszystkich, do Siebie przytulić.
XII. Ciemno się robi, gdy Ty umierasz,
a Ty już niebo, krzyżem otwierasz.
XIII. Krzyż został pusty, wyschły krwi krople,
lecz oczy Matki, od łez wciąż mokre.
XIV. Cicho jest w grobie, jak w środku nocy,
pojutrze Jezus, wszystkich zaskoczy.

76. Wiem to, Pan Bóg kocha mnie. / 3x

C G C
F C G C /2x

Wiem to, wiem to, Pan Bóg kocha mnie. / 2x
Ten świat tworzę razem z Nim. / 3x
Ten świat, ten świat tworzę razem z Nim. / 2x

77. Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze,

DAhGDA
G D A /2x

wyciągam swe ręce do nieba, aby przytulić Jezusa.

78. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,

DG
DA
DG
DAD

radość tchnij proszę, w serce me
radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił Panie mój.
Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień.
Wielbić imię Pana dziś chcę,
Wielbić imię Pana dziś chcę, to mój Bóg.
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,
Skałą zbawienia, schronieniem mym

80.

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

że Syna swego Jednorodzonego dał.
Aby każdy, kto w Niego wierzy
nie zginął ale życie wieczne miał.
O o Jezus, Jezus, Jezus.

E
H7 E
E cis
H7 E
E A H7 E

REF. La-la-la... C G

CdGC

To wszystko od Ciebie dla Ciebie wszystko
słońce wysoko a dzieci nisko.
Za wszystko Ci Boże dziękować muszę
i za tatusia i za mamusię.
który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim i radujmy się nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan,

D
G
D A7
GD
A7 D
DAh
G eA
D Fis h G
eAD

za każdy najmniejszy na polu kwiatuszek.
Za gwiazdkę na niebie i za wróbelki
za lato i zimę i za piosenki.

CG
CG
FC
FCGC

84. Oto jest dzień, oto jest dzień,

DG
A D (A)
DG
AD

Zawsze chciałem zostać apostołem.
Było to pragnienie w sercu mym.
Gdy odejdziesz to napiszemy Ewangelię,
Aby imię Twe znał cały świat.

81. Bóg tak umiłował świat,

Niech Pan was błogosławi i strzeże, w imieniu Pana błogosławię was. D G D A D
Twarz Swą niech rozjaśni nad wami i miłościw będzie wam.
GDeD
Oblicze swe zwróci ku wszystkim i pokój wam da.
GDeA

83. Za wszystko ci Boże dziękować muszę,

On jest pieśnią w ustach mych. / 3x
On jest, On jest pieśnią w ustach mych. /2x

79. Wielbić imię Pana dziś chcę,

82. Niech Pan was błogosławi i strzeże my błogosławimy was też. D G D A

D
A
AD
GDGD
DheAD

85. Spotkał mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy Go
Za to, że trzyma nas ręką swą.
CGa
FdG
CEaF
dGC

86. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Tą Miłością coraz bardziej kocham Cię.
W Tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał
bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam.

DGDGDAD
DGDGDAD
DGD
GDAD
CFC
CG
FGCa
dGC

87. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, /

d C A d /2x
teraz, zawsze, na wieki. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.

88. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan,

hAh/hAD

Alleluja, alleluja. G D / Fis h

89. Jezus jest z nami tu. 4x

A H7 E / 4x
A Jego moc działa dziś by uzdrowić cię,
A H7 E cis
a Jego moc działa dziś by uwolnić cię.
A H7 E cis
A Jego moc działa dziś by zbawić cię, Jezus jest z nami tu. A H7 E cis A H7 E

90. Rośnie sobie stokrotka, w trawie tuż przy drodze,

93. Jezus jest naszą siłą, i nadzieją na lepszy dzień.
CaFG

i każdemu, kto ją spotka, przypomina Ciebie Boże.
REF. I ja bym też chciał dla Ciebie rosnąć dla Ciebie Panie żyć. F G C a
Dla twojej chwały jak kwiatek mały, w dobrej Bożej dłoni być.
Ćwierka wróbel na gałęzi, kruszyna niewielka.
Chociaż mały, wiele chwały Bóg z szarego ma wróbelka.
REF. I ja bym też chciał dla Ciebie śpiewać, dla Ciebie Panie żyć.
Dla twojej chwały jak wróbel mały, w dobrej Bożej dłoni być.

91. Szczęść Boże, szczęść Boże, życzymy,
Przy pracy, i w szkole, i w domu, i wszędzie.
Szczęść Boże, szczęść Boże, życzymy,
Każdemu, kto kocha Jezusa .

E fis
A H7
E fis
A H7

Gdy budzisz się ze snu i witasz nowy dzień,
To pomyśl, kto nam dał ten kolorowy dzień.

EAEA
cis fis H7 E

Cokolwiek robić chcesz, na chwałę Boga czyń,
Bo dobry Ojciec Bóg jest ocaleniem twym.
Czy wiesz, że tylko Bóg dopomóc może Ci?
On twoim Ojcem jest po wszystkie życia dni.

92. Wiem to, Pan Bóg kocha mnie. / 3x

Z Nim nie będzie Ci nigdy źle, bo On nie opuści cię, nie, nie, nie...

94. Tyś jest Najwyższy, /3x

nasz Bóg.
Stworzenie Cię wielbi i święci Cię chwalą. Tyś jest Najwyższy, nasz Bóg.

95. Ziarenko do ziarenka, a kamyczek do kamyczka,
a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom.

96. To co jest małe w oczach tego świata,
jest tym właśnie co wybrał Bóg.

97. Daje Tobie Panie moje małe serce,
byś je uczył kochać, tak jak kochasz Ty.
W Twoje dłonie dzisiaj składam moje ręce,
by czyniły dobrze i służyły Ci.
Ref. Oczy me, które widzą piękny świat,
spraw by dostrzegły także smutek i łzy.
Przed Twój krzyż dziś przychodzę oto ja.
Weź moje życie, chcę dla innych darem być

98. Gdy wigilijny wieczór nadchodzi, posłuchaj słychać krok.
Para wędrowców do nas przychodzi przez wigilijny mrok.
Od drzwi do drzwi stuka, puka i schronienia u nas szuka.
Czy wiesz kto (kto) przyszedł tu (tu), otwórz, otwórz, otwórz Mu.

Wiem to, wiem to, Pan Bóg kocha mnie. / 2x

99. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. / 2x

Wiem to, On jest Bogiem mym./ 3x
Wiem to, wiem to, On jest Bogiem mym. / 2x

Trzej królowie jadą złoto, mirrę kładą, hej kolęda, kolęda.
A komu takiemu? Dzieciątku małemu./ 2x
Cóż to za Dzieciątko – musi być paniątko, hej kolęda, kolęda.

Ten świat tworzę razem z Nim. / 3x
Ten świat, ten świat tworzę razem z Nim. / 2x
On jest mocą dłoni mych. / 3x
On jest, On jest mocą dłoni mych. /2x

100. Szukałem, znalazłem, i teraz już wiem,
gdzie szukać, by znaleźć, zagubionej perły mej.

101. Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty./ 2x

On jest światłem myśli mej. / 3x
On jest, On jest, światłem myśli mej. / 2x

Ktoś przez Ciebie drogę znajdzie poprzez ciemne mgły.
Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty

On jest pieśnią w ustach mych. / 3x
On jest, On jest pieśnią w ustach mych. /2x

i zmiłuj się, i zmiłuj się, i pokój nam daj.

102. Przyjdź do nas cicho jak Baranek, bezbronny, łagodny, biały Panie

103. Któż jest tak potężny jak nasz Pan, któż w zwycięstwie wiedzie
nas.
któż miłością Swą obdarza świat, któż nam daje tyle łask.
REF. To Pan nasz Bóg potężny Król w niebiosach.
To Pan nasz Bóg na ziemię do nas zszedł.
To Pan nasz Bóg zamieszkał w naszych sercach.
I miłością Swą zamienia smutek w śmiech.
Jego serce zawsze czułe jest, On usłyszy każdy szept.
On przygarnia wszystkie dzieci swe, i za rękę wiedzie je.
REF. To Pan nasz Bóg niech chwały pieśń popłynie
To Pan nasz Bóg wywyższaj sercem Go
To Pan nasz Bóg uwielbiaj Jego imię
Jemu składaj dzisiaj chwałę cześć i hołd.

104. Kocham swoją mamę, kocham tatę swego / C a / d G /
Myję się co wieczór i bawię się z kolegą
Liczę białe chmurki na niebieskim niebie
Ufam, że kiedyś pójdę do Ciebie / F / G /
Ref: Wszystkie dzieci idą do Nieba / C a / d G / C a / d G /
Zostań dzieckiem - więcej nie trzeba

Stańcie się jak dzieci, tego wam potrzeba , to właśnie dzieci idą do Nieba

105. Kto jest Królem dżungli, uf. uf.
Kto jest Królem mórz, bul, bul, bul.
Kto jest Królem Wszechświata, kto jest Królem mym.
A jest nim J E Z U S Jezus Panem mym,
On jest Królem Wszechświata,
Królem dżungli uf, uf, Królem mórz bul, bul, bul, bul.

D
e
AGAD
De
A
G AD

106. Święta Panna nad pannami czuwa dniami i nocami / G / h / C / D /
Już niejedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie
Święty Krzysztof cały blady dziś otwarcie autostrady
A Tadeusz, zresztą Juda zawsze mówi, że się uda
Ref: To dla mnie i dla ciebie Święci orędują w niebie / G / C / D / D / 2x
Święty Błażej ma sposoby by gardłowe zmóc choroby
A gdy zgubisz coś cennego zraz wal do Antoniego
Jak bez grosza być bogatym Święty Józef zna się na tym
Hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki
Młodzi są przyszłością świata Bosco Jan się z nimi zbratał
Ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może
Wszyscy święci bez wyjątku od soboty aż do piątku
Wypatrują mnie i ciebie by się z nami spotkać w niebie.

Dzielę się z innymi tym, co mam cennego
Modlę się gorąco do Pana Boga swego
Jem dużo owoców, bo to bardzo zdrowe
A moje marzenia są kolorowe

107. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz.

Płaczę gdy mi smutno, szczerze się uśmiecham
Zawsze jestem sobą - to taka piękna cecha
Lubię się wygłupiać, nie boję się ciemności
Jestem dzieckiem pełnym ufności

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

BRIDGE: Jezus mówi nam / As / B /
Radę dla was mam
Kto chce w Niebie być
Jak dziecko musi żyć / As / G /
Niechaj nas dorośli teraz posłuchają
Bo mali dla dużych czasem dobre rady mają

Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Ref:Łamdarej, łamdaoo. Łamdarej, łamdaoo. |x2

108. Mój pasterz choć wielką owczarnię ma,
najmniejszą owieczkę na pamięć zna.
O każdej owieczce też wszystko wie,
mnie także ukochał, choć jestem:
Ref. Czarna owieczka, jedyna czarna w stadzie,
czasem niegrzeczna czarna owieczka, lecz On ukochał mnie.

109.

Stańmy z radością i mówmy każdemu, że Jezus Królem jest, 2x
że Jezus Chrystus Królem królów jest.

110. Co to się dzieje co tam gra, ktoś chmury porozśmieszał, G D
anioł na łeb na szyję gna, kukułka woła nas.
Mrówki na baczność stają już, a pszczoły lecą ciurkiem.
I słońce sypie złoty kurz, bo idzie tędy Pan.

AD
DGD
AD

Dzwoni w powietrzu dzwonków sto, dudnią piętami święci,
Krzyże przy drogach kwitną, bo przechodzi tędy Pan.

EAE
HE

111. Kiedy byłam mała, przyszły nie wiem skąd,
może z bajek uciekały wlazły w każdy kąt.
Smok więc w kącie każdym straszył mnie co noc,
aż raz mały Książe z gwiazdy rzekł pokochaj Go.

GDCD
CGaD

Ref. Weź pokochaj smoka nikt nie kocha go.
Gdy pokochasz to mu pokaż, zmieni się twój smok.
Choć ze strachu drżałam, odważyłam się
w ciemny kąt więc wyszeptałam smoku lubię cię.
Ktoś zakręcił światem w dzień zamienił noc,
smok się stał przemiłym skrzatem i sam śpiewał to.
Każdy z nas ma smoka, który straszy go,
widzi nawet smocze oka tam gdzie nie ma go.
Strach ma wielkie oczy wszędzie widzi zło,
no więc dobro gdzieś przeoczy, bo nie kocha go.

112. Słyszę już armii Pana głos,
słyszę już armii Pana głos.
Słyszę armii głos, słyszę Pana głos.
To idzie armia Pana, (x3)
Uwielbiając Go.

113. Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, jak Dawid,
Jak Dawid śpiewać chcę.
Klaskać... Modlić...
Tupać...
Płakać...
Skakać...
Wielbić...

E
HE
E cis
A( gis g fis) H
HE
d
A7 d
g d A7 d

114. Kiedy rano słońce kradnie kolorowe sny D A D
I dzień dobry wyśpiewuje jakiś ptak.
To ja wtedy, jak słonecznik wznoszę głowę
I z wszystkimi stworzeniami śpiewam tak:

AD
GD
AD

REF. Halo hej, halo hej, Panie Jezu,
GD
Ty mi dałeś w podarunku nowy dzień.
AD
Halo hej, halo hej, Panie Jezu,
GD
Może gdzieś nas trzeba - znów spotkamy się. A D
Wszystkie ptaki lecą, by zaśpiewać Tobie pieśń.
Każdy zwierzak na swój sposób cieszy się.
A ja tę piosenkę śpiewam razem z nimi
I modlitwą, i uśmiechem chwalę Cię.

115. Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze,
wyciągam swe ręce do nieba, aby przytulić Jezusa.
E H cis A E, A E H /2x

116. Pewnego dnia Noe do lasu wszedł,
By zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta.
Bo rozgniewany Pan Bóg chciał zesłać potop,
Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je.

Cd
G G7
C C7 F
GC

Ref. Tu stoją krokodyle i orangutany,
Dwa maleńkie wężyki i królewski orzeł.
I kot, i mysz, i bardzo duży słoń.
Dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców?
La..la..la...
C G /3x C G C
Zwierzęta szybko do arki szły.
Bo wielka czarna chmura była już na niebie.
I kropla po kropli zaczęło padać,
Lecz nie z winy zwierząt, więc ocalił je.
Z ulewy tej na ziemi potop był,
Lecz dobrze w arce było ludziom i zwierzętom.
I Noe już nie myślał o nosorożcach,
Bo nie jego wina, że spóźniły się.

DAhGDA
G D A /2x

117. Gdy pierwsza na niebie zapali się gwiazdka
i stoły obrusem nakryte.
Gdy wszyscy są w domu i ojciec i matka, w świecznikach już palą się świece.
Radosną nowinę głoszą nam wszędzie i dzwony już dzwonią w zachwycie,
To znaczy, że nam się narodził Zbawiciel, ten, który nam dał wieczne życie.
REF. Śpiewajmy Gloria! / 4x

Zielona choinka znów pięknie przybrana i cieszą się znów wszystkie dzieci,
Za oknem śnieg bały płatkami się sypie i radość kolęda nam niesie.
W maleńkiej stajence, gdzie Jezus złożony wokoło zwierzęta i siano.
Tyś Bóg jest Najwyższy, o Jezu nasz Panie, Tobie radośnie śpiewamy

118. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
zaprowadź mnie gdzie Bóg narodził się,
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się.
Ref. Świeć gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie.
Narodził się, Bóg zstąpił na ziemię, narodził się by uratować mnie,
Narodził się i nie zostawił mnie, i nie zostawił mnie.
Czekają tam, Józef i Maryja, śpiewają nam, śpiewają Gloria
Ta Gloria święta historyja, święta historyja.

