Dfis
GD

Otwórz me oczy, o Panie, otwórz me oczy i serce,
chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie.

Ah
GA
Ah
GA
DAG
D

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam
Święty, Święty, Święty
/: Święty, Święty, Święty :/x3
Chcę widzieć Ciebie.

DGA
DGA
DGA
DGA

Ja wierzę, że to Jezus,
wierzę, że On Synem Boga jest
On zmarł i powstał, aby żyć
i za cenę śmierci życie dał.

GAD
GAD
GAD
GAD

Wierzę, że jest tu teraz(On tu teraz jest),
stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),
Ma przebaczenia dar.

CFC G Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam,
FG
Kim jestem i kim chciałbym być.
CFC G Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam,
C
Kim jestem i chcę być.
CFC
Wszystkie me ambicje, plany też
GFG
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.
CFC
Wszystkie me nadzieje, plany też
GC
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.
FC

Tylko z woli Twej jestem wolny /x4

1

CeaC
CeaC
CeaC
CeaG

dGC
dGC
FdG
CGC

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
o, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

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.

2

3

4

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 mię 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.

CGa
CF
GC

Jezus mą miłością jest,
Jezus moją miłością jest,
Panie, kocham Cię.
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ADE
ADE
fisD
hE

Uwielbiam Imię Twoje, Panie,
wywyższam Cię, oddaję Ci hołd.
W przedsionkach chwały twej staję,
z radością śpiewam Ci pieśń.
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ADE
ADE
ADE
DE

O Panie Jezu, chcę wyznać, że
ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować, dziś ze wszystkich sił,
dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan,
Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król.

CeF
CeF
Ce
FG

/: Duchu Święty, przyjdź,
Duchu Święty, przyjdź :/

9

GD GD Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
GDA
niech miłość zagości w nas.

7

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

Acis
DE
Afis
DE

DAD
DGA

8

Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam,
wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe.
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

DAhGA
DA
hGA
DAh
GA
CGaF
CGaF
CGaF
CGaF
CGaF
CGaF

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

10

Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię oprę się
W Nim nadzieję mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się
/: Królów król, z nami Bóg :/x2
/: Jezus :/x4

11

CGadG
Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa,
FCadG(C) Duch Twój Święty niech dotknie nas.

12

DAh
GDA
GAfish
eA

13

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

DAh
G

/: Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg. :/

D
A
hG

/: Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go. :/

DG
DG
eA
eA

Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty,
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
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CeaCF
CGG7
CeaCF
GC
e
C
aH7
e

14

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me,
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

16

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń.
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CG Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
CG Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
CH7e
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

EgisA EHA
EHAfis EHE
EgisA EHA
EHAfis EHE

18

Twe imię jak miód na ustach mych,
Twój Duch jest jak woda duszy mej,
Twe słowo jak lampa u mych stóp,
Jezu, ja kocham Cię, ja kocham.

AE
AE
Acis
AH
GCD
GCD
eA
CD

Jezus, Jezus,
Święty, Namaszczony Pan, Jezus.
Jezus, Jezus,
Żyje wywyższony Pan, Jezus.

/: Święte Imię Jezus,
Święte Imię Jezus,
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię :/

eH
GA
CaD (G)
CGC CC7G
CC7Ff
CGC

19

/: Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia - w nim zbawienie jest. :/
1. Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O ! Wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu.

2. Pan jest wśród nas ...

20

3. Bóg kocha nas ...
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adGCE To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem.
adEa To mój Pan wiele mi uczynił. On mnie uzdrowił.

DG
D
DG
A(D)

/: Wszystko mogę w tym,
który mnie umacnia,
wszystko mogę w tym,
który sił dodaje mi.:/

22

D
GA
DGA

/: Wielbić Imię Pana dziś chcę,
wielbić Imię Pana dziś chcę,
wielbić Imię Pana dziś chcę - to mój Bóg :/

DGD
ADA7

/: Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,
skałą zbawienia, schronieniem mym :/

23

CFd
G
CFd
G

1 .Kiedy nadszedł czas, ten cudowny czas,
gdy znalazłem się na Twojej drodze.
Ty przyszedłeś tak dając sercu znak.
Zrozumiałem, że jesteś Bogiem

FCFG

/: Uwielbiam Cię, wywyższam Cię :/

C
Fa
G

Ref. Duchu Święty,
cudownym wiatrem jesteś wkoło nas,
nie odchodź.

2. Odnowiłeś mnie, czuję wiosny zew.
W mojej duszy jest radość Twoja.
Więcej Ciebie chcę bardziej z dnia na dzień.
Rozkoszuję się Twym pokojem.

24

Ge
C
Ge
C

1. To On nasz Pan i Król, odziany w majestat Swój.
Ziemio raduj się, ziemio raduj się!
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło.
I drży na Jego głos, I drży na Jego głos.

G
e
CD

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

25

2. On czas w Swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem On. Początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch.
Barankiem jest i Lwem. Barankiem jest i Lwem.
G
e
CD

Zak: Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć.
Ogłaszać chcę, jak wielki jest nasz Bóg!

DGDG
DAG
DAG
eGA
eGA

Boże, Twa łaska nad nami jest,
Twoja Miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech.

26

DGA /: My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej.
DGA Pragniemy więcej mocy, więcej Miłości Twojej. :/
D
Wciąż więcej Ciebie.

Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,
Naucz mnie kochać jak Ty.
Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą,
Naucz mnie kochać od dziś.

E
A
E
A

H
H
H
H

E
A
E
A

gis7
H4/3
gis7
H

27

Zachwycasz mnie prostotą
I pięknem Twego serca.
Pociągasz mnie, abym żył w świetle,
Maryjo!

EAgis7
A9/fisH4/3
EAgis7
A9/fisH

Razem z Tobą powiedzieć chcę Panu
Słowa, co zmieniły świat.
Razem z Tobą powiedzieć chcę: ,,Panie!
Niech będzie tak, jak chcesz Ty”.

Dh
GA

Oto idzie mój Bóg, oto idzie mój Król,
oto Zbawiciel mój, a Imię Jego Jezus.

GA
GA
GAh

Tęsknię za Tobą, Panie,
wiem, że przyjdziesz niebawem,
z głębi serca dziś wołam: Marana tha!

28

GC
GDeCD

/: Powietrzem moim jest :/
Obecność Twoja święta w sercu mym.

GC
GDeCD

/: Powszednim chlebem mym :/
Twe Żywe Słowo dane mi dziś

GDeCD
GDeCD

Bez Ciebie nie mogę już żyć.
Dla Ciebie me serce chce bić.
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eCGD
CGD
eCGD
CaD

1. Nie pojmę nigdy, czym Golgoty | wzgórze jest,
Gdzie cierpiał męki Boży Syn.
Doskonały, święty Bóg | poniósł śmierć.
Wypił gorzki kielich moich win.

GDe
CD
GDe
CD
GD
eC
DG
GCD
eCGD
CGD
eCGD
CaD

Ref. Twa krew obmyła z grzechów mnie,
Jezu, dzięki.
Zaspokoiła Ojca srogi gniew,
Jezu, dzięki.
Choć kiedyś obcy Ci,
Dziś siedzę przy Twym stole,
Jezu, dzięki

GDe
CGDC

Dod. Panie duszy mej
Pragnę dla Ciebie żyć
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2. Twa ofiara otworzyła nieba drzwi
I z wroga dzieckiem stałem się.
Swoją łaskę nieustannie zsyłasz mi,
A miłosierdzie Twoje | wieczne jest.

GDCD R. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem.
GDae Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność.
eCGD /: Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem :/
eCGD /: Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom :/
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eCGD /: A ułomki chleba, które zostaną :/
eCGD /: Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód :/

DGD
GDGDG
DGD
GDGDGA

Dotknął mnie dziś Pan
i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę
śpiewać i klaskać w dłonie swe.

DGD
GDGD

/: Więc wszyscy razem chwalmy Go
za to, że trzyma nas ręką swą. :/

Ge
CDD7

On jest moim życiem, On jest moją siłą,
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan!

CDG
CDG
DGEa
CDD7

Wielbić Cię chcę życiem mym,
wielbić Cię chcę pieśnią mą.
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę.
Moja nadzieja to Ty!

7
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7

34

eDH eH
aeDH7e

/: Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja ! :/
/: On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja ! :/

CF
Ca
CFG
CFCea
FGC

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

CFCea
FGCG

/: Pan radością mą, Pan radością mą,
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą. :/
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GCD
GCD
GCD
GCD

Chcę wywyższać Imię Twe,
chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

36

GCDCG
CDCG
CDhC
DG

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,
na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług.
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
chcę wywyższać Imię Twe.

GDCG
CDG

/: Jesteś radością mojego życia.
O-o-o ! Panie mój. :/

GCDGH7
ea
DG

/: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
na zawsze jesteś Panem mym. :/

DGD
DGA
GDGD
GCA4A7

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę
w tej świątyni, którą my jesteśmy sami.
Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.

DGAG

Ref. /: Chwała cześć! (Chwalmy Go) :/

DGD
DGA
GDGD
GCA4A7

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię,
więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
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aGa Ref. Alleluja, alleluja! Amen, amen, alleluja!
Ga
Ga
Ga
Ga

1. Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Pokłońmy się przed Nim – On naszym Panem jest!
Amen, amen alleluja.

Ga
Ga
Ga
Ga

2. Radujmy się bracia – On naszym Panem jest.
Radujmy się siostry – On naszym Panem jest.
Radujmy się wszyscy – On naszym Panem.
Amen, amen alleluja.

Ga
Ga
Ga
Ga

3. Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest.
Posyła nam Ducha – On naszym Panem jest.
Posyła nam Ducha swego – On naszym Panem.
Amen, amen alleluja.

Ga
Ga
Ga
Ga

4. Chrystus do nas powróci – On naszym Panem jest.
Chrystus do nas powróci – On naszym Panem jest.
Chrystus do nas powróci – On naszym Panem.
Amen, amen alleluja.
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CdFGC
FGC
FGC
De
AD
he
AD

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus.
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech,
zmartwychwstał Pan i Królem jest.

40

Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi,
sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę,
sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.

41

CFC
GF
CFC
GF
C
FC
FC
FaC
FG

Przyjdź, teraz jest czas, by wielbić
Przyjdź, teraz jest czas, by serce dać
Przyjdź do Niego, jaki jesteś
Przyjdź, przed Swoim Bogiem teraz stań
Przyjdź…
Ref. Każdy język wyzna, że Tyś Bogiem jest
Kolano każde zegnie się
Wciąż największe skarby czekają na tych,
Którzy dziś wybiorą Cię.
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CGa
CGa
CGFC
dGC

Spocznij na mnie Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu.
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i wiary.

aFC
aG

Ześlij deszcz, ześlij deszcz.
Otwórz nam bramy do nieba.

CC4CC4C
GCGC
CC4CC4C
GCGC
Fe
dG

1. Niech Twój Święty Duch
dziś przeniknie mnie.
I niech zawsze już
gości w duszy mej.
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Ref. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych.
Ojcze, obmyj mnie, o Duchu Święty, przyjdź.

CC4CC4C
GCGC
CC4CC4C
GCGC

2. Duchu Święty, przyjdź,
działaj z mocą w nas.
Duchu Święty, przyjdź,
przemień smutku czas.

dB
gd

Wszelka chwała, wszelka cześć,
Wszelka moc Twoja jest.

Cd
CFA
BC(3.g)

Święty Ojcze - uwielbiam Cię
Drogi Jezu, mój Zbawco,
Duchu Święty, czekam przyjdź /x3

dC

Ześlij ogień! /x3
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GDeC
GDeC
GDeC
GDeC

1. Błogosławię Cię, gdy ziemia wydaje plon.
Obfitość Panie zlewasz Swą, błogosławię Cię.
Błogosławię Cię, pustynia w krąg otacza mnie,
choćbym przez pustkowie szedł, błogosławię Cię.

GDeC Za Twą łaskę, którą zsyłasz, ja chwalę Cię.
GDeC Choćby ciemność mnie przykryła, ja powiem, że...
GDeC Ref: Panie, błogosławię Imię Twe, błogosławię Cię.
GD
Panie, błogosławię Imię Twe,
eC
błogosławię święte Imię Twe.

DAh
eA4AA4A
DAh
eA4A

1. Oczyść serce me,
chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me,
chcę czystego złota blaskiem lśnić.

DGA
DGA
DADGA
DA
DGA
GAD

Ref. Zstąp ogniu, zstąp,
przyjdź, oczyść serce me,
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie,
Chcę zawsze być święty,
Tobie, mój mistrzu, na zawsze oddany,
gotów, by służyć Ci.

DAh
eA4AA4A
DAh
eA4A

2. Oczyść serce me,
obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me
z najtajniejszych grzechów oczyść je.

DD7
GA7
Dfish
eA
DD7(GD)

Dobrze, że jesteś bracie, dobrze, że jesteś siostro
Jak dobrze wiedzieć, że,
Jak dobrze wiedzieć, że,
Jak dobrze wiedzieć, że miłość Boża
w sercu Twoim jest.
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2. Błogosławię Cię, gdy słońca blask oświeca mnie.
Co dajesz mi, najlepsze jest, błogosławię Cię
Błogosławię Cię, gdy drogę moją znaczy cierń.
Choć cierpię, pragnę chwalić Cię, błogosławię Cię.
Za Twą łaskę, która zsyłasz, ja chwalę Cię... Ref.
GDeC Dod: Ty dajesz z woli swej, zabierasz, kiedy chcesz.
GDeC
W mym sercu zawsze chcę błogosławić Cię.
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Cd
eFG
Cd
eF
eadG
eadG
eadG
ead
FeFG

Panie, wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń,
błogosławię Imię Twe.
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci,
Tyś mój Bóg, mój Król.
Ref. Tylko Ty nadajesz życiu sens,
tylko Ty przywracasz ślepym wzrok.
Tylko Ty dajesz pokój mi,
tylko Ty przy mnie jesteś wciąż,
Tyś mój Bóg, mój Król.
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dada
dad

Oo, Jezu, cichy i pokorny,
uczyń serce me według serca Twego

DADhGADD7
GADfishGAD
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1. Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą.
Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.

hGADhGAD
Ref. /: Bowiem Pan jest godzien,
7
hGADhGAD(D ) godzien przyjąć chwały pieśń. :/
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2. Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym.
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił.
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.
Wielbij, wielbij Go, imię Pana głoś.
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dada
FCd
dCFAd
G

/: Oto stoję u drzwi i kołaczę :/
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną.

DA
hAD
GD
ADD7
GD
GD(A)

1. Jesteś Panie winnym krzewem,
a my jego latorośle,
moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością.
Ref.: /: Panie, Panie,
naucz nas w miłości Twojej trwać :/
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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.
AA7+A7DE Stajemy przed Tobą, trosk niesiemy pełne ręce,
AA7+A7
Wierzymy, że, dobry Ojcze, pragniesz wysłuchać
DE
swoje dzieci.
7+ 7
AA A DE Udzielać Ducha tym, którzy Go wzywają,
AA7+A7DE Nieskończony Dawco darów mnogich.
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AA7+A7DE Witamy Cię, Boże nasz,
AA7+A7DE Witamy Cię, Panie nasz.
EAH
cisAH
cisAfiscis
AcisGis

Uwielbiać mego Pana chcę,
wyśpiewać Jemu nową pieśń.
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej,
tylko Jemu służyć chcę.

AEfiscis
AcisAH
AEfiscis
AHE

Ref. Alleluja! Uwielbiaj duszo ma,
wywyższaj Pana, wywyższaj Go.
Alleluja! Uwielbiaj duszo ma,
On godzien wszelkiej chwały jest.
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CG
FC
FC
FG(C)

To nasz Bóg, to nasz Pan
Chwałę oddajmy Mu
Wznieśmy ręce i serca
Wywyższajmy Go!

B
F
B
FG

Bo Jezus odkupił nas / 2x
Dał życie swe,
Do końca ukochał nas / 2x
Wielbijmy Go!
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Ce
Każdy spragniony i słaby dziś
F
Niech przyjdzie do źródła,
deFG W strumieniu życia zanurzy się
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Ce
Wszelki ból i cierpienie niech odpłyną w dal.
F
W morzu Jego miłości
deFG serca uleczy dzisiaj Pan
CF
CF

Ref.: Panie Jezu, przyjdź /x2
Duchu Święty, przyjdź /x2

GCDG
DC
eC
GCDG
DC
eC
GCGCD

W cieniu Twoich rąk, ukryj proszę mnie
Gdy boję się, gdy wokół mrok
Bądź światłem, bądź nadziei dniem
Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym
Jak ręka, która trzyma mnie
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił

GDC
GDCD
GDCG
aDG

Chwyć mnie i nieś
Niech niebo bliżej będzie
Tak bardzo chcę
W ramionach skryć się Twych
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Dh
GA

/: Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
chwała Barankowi :/

GDGDA

/: Alleluja (alleluja) :/x3
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chwała i cześć.

1. O Panie, Tyś moim Pasterzem,
tak dobrym, że nic mi nie braknie.
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
prostymi ścieżkami prowadzisz.

DAD
eADA
DAD
eADD7
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GADheAD R. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego
2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stanąć gotowy.
3. Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mą głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie.
4. Twa łaska i dobroć podążą
w ślad za mną po dzień mój ostatni,
aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze.
GeCD
GeCD
eaeh
eaCD

Twe światło jest na drodze mej, nikt nie zgasi go.
Wiem nie zgubię się, bo we mnie jasno jest.
Świecisz Ty w każdej ciemności.
Blaskiem swym ogarniasz mnie.
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Ecis
fisAH
Ecis
fisAHE

Jesteś mój, na wieki mój.
Nikt i nic nie rozerwie już więzów miłości tej.
Jesteś mój, na wieki mój.
Moja miłość złączyła nas, mój Krzyż.

Ecis
fisAH
Ecis

Jestem Twój, na wieki Twój.
Nikt i nic nie rozerwie już więzów miłości tej.
Jestem Twój, na wieki Twój.
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fisAHE
AE
fisED
Afis
hEE7
AE
fisED
Afis
hEE7

Twoja miłość złączyła nas, Twój Krzyż.
Mój Jezu, mój Zbawco,
któż jest tak wielki jak Ty?
Przez wszystkie dni wysławiać chcę
wspaniałe dzieła Twoich rąk
Mój Panie, Obrońco,
źródło mych natchnień i sił,
niech cały świat, wszystko, co jest,
zawsze wielbi Imię Twe

AfisDE
AfisDE
AfisDh
EhE E7
AfisDE
AfisDE
AfisDE

Ref. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim,
ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów,
gdy przemówi Stwórca ziem.
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,
zawsze chcę kochać i przy Tobie być.
Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?
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DGADGA /: Czcijmy Jezusa, czcijmy Go. :/
Ah
Ah
Ah
A
GAD

Powstał z martwych, powstał z martwych
i On żyje na wieki już.
Powstał z martwych, powstał z martwych,
więc razem się radujmy
świętując zmartwychwstania ten dzień.
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CD 1. Biegnąc zaułkami, * wczesnym rankiem było to, *
złamane miała serce, * w jej oczach były gorzkie łzy. *
Zwolniła, gdy doszła do grobu już, * bo kamienia nie było
tam, * stanęła zdumiona nie wiedząc, co robić, * usłyszała
Anioła głos: Powstał...

2. Piotr i Jan spieszyli do grobu, * aby sprawdzić wieści te, *
ich plany zostały zburzone, * do stracenia nie mieli nic. * Jan
przybiegł wcześniej, gdyż młodszy był * tuż za nim zjawił
się Piotr. * Lecz całun zwinięty zobaczyli * w miejscu, gdzie
Jezus miał być. Powstał...
ADE p/Fis HEFis p/G
CFG Oto! On żyje!
CFG Chrystus pan zmartwychwstał!
CFG Śmierci więzy zerwał On.
C
Tak, On powstał!
FGC Z martwych powstał On!
DAeG
DAG
DAeG
DAG
D
A
hG
D
A
hG
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1. Światłości świata, co zeszła w mą ciemność,
otwarła me oczy na świt.
Piękno, co serce wzbudziło zachwytem,
nadziejo mych z Tobą dni.

Ref. Jestem tu, by wielbić,
jestem na kolanach.
jestem szepcząc Pan mój i mój Bóg.
Jesteś mym pragnieniem,
wszystkim, co jest cenne,
zachwyca mnie cudowność Twoich słów.

DAeG
DAG
DAeG
DAG
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2. Król wszystkich dni wywyższony nad nami,
Niebios splendor i cześć.
Przyszedł pokornie na świat, który stworzył,
z miłości na krzyż poszedł sam.

AhG Coda: Nie pojmę nigdy ceny krwi,
AhG
by grzech mój przybić na ten krzyż.

hA/cis DG
hA/cisD
hA
A/fisD/h
GG/eA
hA/cis DG
hA/cisD
hA
A/fisD/h
GG/eA
DA/cis
hAGD
GA
DA/cis
hAGD
GA
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Ref. Wciąż mnie zadziwiasz Panie,
miłością swoją dla mnie tak bliski mi,
jak serca cichy rytm.
Wciąż mnie zadziwiasz sobą,
codziennie i na nowo, jak wciąż ten sam,
lecz zawsze inny świt.

hA/cis
DG
hA/cisD
hA
A/fisD/h
GG/eA
GDGD
GDGA
GDGD
GDGA

1. Niepojęty jesteś, wielki i święty Boże,
Tyle łaski dla nas masz.
Widzisz każde serce,
wszystko czynić możesz,
więc przemień, Panie nas.
Daj nam serce nowe, napój nas wodą życia,
niech obmyje z oczu łzy.
Ciągle nas zadziwiasz,
ciągle nas zachwycasz,
dzięki, Panie, dzięki Ci.

2. Tak łagodnie wołasz,
by stanąć w krzyża cieniu,
spojrzeć w górę poza mrok.
Chociaż noc dookoła,
wszystko może zmienić
jeden zadziwiony krok.

Wciąż mnie zadziwiasz siłą swej miłości, Panie,
bezmiarem łaski, co podnosi mnie.
Wciąż mnie zadziwiasz siłą swej miłości, Panie,
Ty jesteś ciszą dla zmęczonych serc.

A
DA
hEAE
A
DA
hEAE
hEA

Duchu Święty, Stworzycielu,
ożywiaj moją modlitwę,
ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca.
Duchu Święty, Stworzycielu,
otwieraj moje oczy, by widziały,
otwieraj moje uszy, by słyszały, serce - aby czuło.
Duchu Święty, Ożywicielu - przyjdź!

F7+G2
F7+G2
F7+G2
F7+G2

Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię.
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć.
W cieniu Twym, Panie, chcę iść.
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aG2F7+a
G2F7+a
G2F7+aG2
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Ref. Święty, potężny jesteś, Panie nasz.
Przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

DGA Ref. Oto ja, poślij mnie.
DGA
Dotknij ogniem moich warg.
DGA
Powiedz Panie czego chcesz
GhGA
A moja rozkoszą będzie być posłusznym.
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fish 1. Daj mi Twego Ducha,
GA
abym mógł stać się chlebem,
fish
Abym stał się winem,
GA
abym gasił Twe pragnienie.
2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

D/FisG6
A79h79
D/FisG6
A79h79

Ref 1. Oddaję Ci życie swe.
Ty, Panie, wiesz, jakie jest.
Za wszystko przepraszam Cię,
co było grzechem i złem.

D/Fise7
A79h79
D/Fise7
A79

1. Oczyść Panie duszę mą,
zapomnij mi moje winy.
Obmyj mnie Twą świętą krwią,
podaruj mi nowe życie.

D/FisG6
A79h79
D/FisG6
A79h79

Ref 2. Daj Ducha Świętego mi,
by odtąd prowadził mnie.
Rozpalił dziś w sercu mym
ognisko miłości Twej.

D/Fise7
A79h79
D/Fise7
A79

2. Przyjdź zamieszkaj w domu mym
z Twą łaską i miłosierdziem
Otocz mnie ramieniem swym,
bo ja…

Ref 1. Oddaję Ci życie swe...
D/Fise7
A79h79
D/Fise7
A79

3. Wybawiłeś duszę mą,
umarłeś za moje winy
Jezu, jesteś Panem mym,
Zbawicielem mym.

Ref 1. Oddaję Ci życie swe...
Ref 2. Daj Ducha Świętego mi...

72

dada
dCFAdA

Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.
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eCH
eDGCHe

Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.
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ad
GCE
ad
Ea

Jezus zwyciężył, to wykonało się.
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja.
Po wieczne czasy Królem Królów jest.

adGCE
ad
Ea
adEa
adGCaEa
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Ref. /: Jezus jest Panem :/ x4
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.
Alleluja (alleluja) x3
Alleluja (rozciagnięte)
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CF
GF
CF
GF
GFC

Powiedz, czy zastanawiasz się, jak to jest
być synem Najwyższego?
Powiedz, czy zastanawiasz się, jak to jest
być córką Najwyższego?
/:Ale to jest twoje dziedzictwo i twoje przeznaczenie:/

CF
GF
GFC
GFGF

/: Czasem nie zastanawiam się, jak to jest
być dzieckiem Najwyższego? :/
Ale to jest moje dziedzictwo i moje przeznaczenie.
Ale to jest moje dziedzictwo i moje przeznaczenie.

CF
GF
GF
GF

/: Chwała Tobie Ojcze, chwała Tobie Tato!
Chcę wołać: Święty! :/x4
Chcę przyjąć dziś, co oznacza ten fakt.
Twoim dzieckiem chcę być, niech usłyszy to świat.
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Ca Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
FGC Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.
dada
dada
dada
dada

Jezu, mój Jezu,
dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dajesz swojego Ducha,
uwielbiam Cię.

aFGC
aFGC
aFGC
FG

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
Wszystko co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest!
/: Shema Izrael :/x2

CFGFC Będę śpiewał Tobie mocy moja.
FGCa Ty, Panie, jesteś mą nadzieją.
CdGC Tobie ufam i bać się nie będę.
C
g
FC

Duchu Święty, wołam, przyjdź
Bądź jak ogień duszy mej
bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.

gFC
gFC
gFC
gFC

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.

78
79
80
81

CFC
FC
FGea
FdFG

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemie te
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CG
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
FCG Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć
CG
Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem
FCdGC Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej Ziemi tej
aDGD
aDGD
FGD
FGBE

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

adE
aFGC
ad
EaFGa

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie
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D
GDG
h
GhG

Powstań wietrze północny,
Wietrze południowy, na mnie tchnij.
Przybądź wietrze próby,
Wietrze odświeżenia; na mnie tchnij.

D(h)
G
D(h)
G

Niech zawieje wiatr, niech zawieje.
Niech zawieje wiatr, niech zawieje.
Niech zawieje wiatr, niech zawieje.
Niech zawieje wiatr, niech zawieje.

DG
DG
hG
hG

Znajdź dziś drogę do duszy mej.
Otwórz dziś serca mojego drzwi.
Uczyń to co chcesz, uczyń to co chcesz,
Uczyń to co chcesz.
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DGDG Nie ulęknę się, przed wiatrem nie cofnę się.
hGhG Nie ulęknę się, zanurzę w ogniu się.
D
G
D
G
h
GhG

Prowadź mnie przez ogień,
Prowadź mnie przez deszcz.
Prowadź mnie przez próby,
Zgadzam na nie się.
Sprawdź mnie, próbuj,
Doświadcz i oczyść jak złoto, tak jak złoto.

GDh
AG
Dh
AGAGA
DA
hG
DA
DA
hG
DA

1. Potrzeba nam współczucia, miłości doskonałej,
niech łaska zmienia nas.
Potrzeba przebaczenia, dobroci Zbawiciela,
nadziei ludzkich serc.

Ref. Zbawca! Może ruszyć góry,
On ma moc by zbawić mnie,
ma moc by zbawić mnie.
Na zawsze sprawca odkupienia,
On powstał, zwyciężył śmierć,
Jezus zwyciężył śmierć!

GDh
AG
Dh
AGAGA

85

2. Więc weź mnie oto jestem, słaby i bezradny.
Wypełnij znowu mnie.
Oddaję swoje serce, bo jesteś tego warty,
oddaję dzisiaj się.

GDA Rozpal płomień, niech świat ujrzy znów - wołamy
GDA Pełen chwały zmartwychwstały Król - Jezus
C
a
FCa
G

Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać.
Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie
w moje serce wlał.
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Defise
DefisGA
Defise
Defise
Defise
Defise

Słuchaj Izraelu,
tylko Jahwe jest Bogiem twym.
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.

DG
DG
DheA
DG
Fish
eA
eA
eAD

Panie mój, przychodzę dziś,
serce me skruszone przyjm,
skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż,
miłość mą wyznaję Ci,
uwielbiam Ciebie w duchu,
uwielbiam w prawdzie Cię,
życie me oddaję Tobie - uświęć je.

CFC
FCdG
CFC
dG

Ojcze niebieski, który wszystko możesz,
zbaw nas ode złego.
Uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca,
wśród których przyszło nam żyć.

FGC
FGC
FGEa
FGC

Nade wszystko: strzeż mego serca,
strzeż mego serca, Panie.
Strzeż mego serca,
o, Panie, serca mego strzeż.
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aFC 1. Wodę zamieniłeś w wino,
aFC ślepi przy Tobie znów widzą.
dG Któż jest jak Ty? Tylko Ty.
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aFC 2. Blaskiem rozświetlasz ciemności,
aFC człowiek powstaje z marności.
dG Któż jest jak Ty? Tylko Ty.
aF
CG
aF
CG

Ref. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny.
Boże, nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest Wszechmogący
Nasz Bóg, nasz Bóg.

a
F
C
G

Bridge: Jeśli nasz Bóg jest przy nas,
już nic nas nie zatrzyma?
Jeśli nasz Bóg jest z nami,
któż jest przeciwko nam?

aFCG
aFCG

Ciebie pragnie dusza moja,
W suchej ziemi pragnę Cię.

aF
CG
aFCG

Przyjdź i zajmij miejsce swe
na tronie naszych serc,
Przyjdź i zajmij miejsce swe.
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CGE7
Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych,
aFEFG Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
CGE7
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha.
aFEFGa Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.
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dCA7d
dCA7d
dCA7d
dCA7d

1. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę z serca mego dam.
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FCA7d
FCA7d
FCA7d
FCA7d

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

dCA7d
dCA7d
dCA7d
dCA7d

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

AGD Przed tronem Twym stoimy
AGD Wpatrzeni w Twej miłości blask.
AGD Do Ciebie Panie podobni
AGD 1)Stajemy się widząc Twą twarz
AGCA 2)Stajemy się widząc Twą twarz

G
D
eCGD
G
D
eCGD
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DG
Chwała Twa wypełnia nas,
DA
Obecności Twojej blask,
DGDA Gdy wielbimy Ciebie, wiem jesteś tu.
Ah
GA

GCD 1. Ziemia, którą mi dajesz,
GCD nie jest, fikcją ani bajką.
GCD Wolność, którą mam w Tobie
GCD jest prawdziwa.
GCD Wszystkie, góry na drodze
GCD muszą, muszą ustąpić,
GCD bo wiara góry przenosi,
GCD a ja wierzę Tobie.

Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo
Na wieki, na wieki
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Ref. Będę tańczyć przed Twoim tronem
i oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust.
Żaden mur i żadna ściana,
największa nawet tama,
już nie, nie zatrzyma mnie już.

2. Większy, większy jest we mnie Ten,
który mnie umacnia.
Żaden Goliat nie może z Nim równać się.

CFC9
FC/EG4G
dE4aa/G
FCG4G

Niech ci błogosławi Pan,
niechaj cię strzeże,
niech rozjaśni oblicze swe nad tobą
i niech miłościw ci będzie.

CFC9
FC/EG4G
dE4aa/G
FCG4G

Niech ci błogosławi Pan,
niechaj cię strzeże,
niech obróci twarz swoją ku tobie
i niech da ci swój pokój.
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CFCF Ref. Niech ci błogosławi Pan,
CFG4C niech ci błogosławi Pan,
CFCF niech ci błogosławi Pan,
aG4F niech ci błogosławi Pan.
FC9 Bridge: Niech ci błogosławi,
FC9 niech ci błogosławi,
FC9G4 niech ci błogosławi Pan.

AD
W ręce Twoje powierzam
AD
wszystkie moje pragnienia.
ADfisE Staję przed Tobą, śpiewam chwałę Ci.
AD
Co od Ciebie oddziela,
AD
cały duszy mej nieład,
ADfisE Tobie oddaję, składam pod Twój Krzyż.

98

ADAE
ADAE
ADAE
ADAE

Ref. Wielbię Cię w tym, co dajesz mi dziś.
Wielbię Cię w Twojej Najświętszej Krwi.
Wielbię Cię - w Tobie zbawienie jest.
Wielbię Cię - Ty zabrałeś mój grzech.

ADAE
ADAE
ADAE
ADAE

Ref.2. Wielbię Cię - tylko Tyś Bogiem jest.
Wielbię Cię - Jezu, Ty kochasz mnie.
Wielbię Cię - Ty uzdrawiasz mnie dziś.
Wielbię Cię - tylko w Tobie chcę żyć.

fisDAE /: Chwała, chwała Jezusowi, Barankowi!
fisDAE Temu, który jest i był, i który przychodzi. :/
fisDAE /: Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. :/
fisDAE /: Tobie śpiewa chór aniołów święty. :/
fisDfisD /: Wywyższajmy Jego Imię Święte - Jezus! :/
fisD
fisD
ED
ED

/: Święty, święty, święty Pan, Bóg Wszechmocny,
który był i jest, i który przychodzi. :/
/: Jesteś godzien, Panie nasz, Boże,
odebrać chwałę, cześć i moc. :/
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Ca
FC
dG

1. Imię Jezus - w Nim moja siła, życie me,
moja nadzieja, piękno zbawienia,
chwała nieba w Tobie jest.

Ca
FC
dG

2. To mój Jezus - cudowny Pan, to Królów Król.
Zbawiciel świata, Wszechmocny Władca,
całe szczęście me to Ty.

FC
dG
FC
dG

Ref. Pokonam góry, pokonam morza,
ogień nie spali mnie - to wiem.
Kiedy ty jesteś, trzymasz za rękę,
miłością chronisz życie me.

FC
dG
FC
dG

Pokonam góry, pokonam morza,
ogień nie spali mnie - to wiem.
Kiedy Ty jesteś, trzymasz za rękę,
prowadzisz wprost w ramiona swe.
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GG4G 1. Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu,
GG4GG4G kiedy zaufamy Mu, kiedy zaufamy Mu.
/B

G CDeD Bridge: Nasz Bóg króluje wiecznie,
G/BCDeD On jest nadzieją naszych serc!
GC
e
CDCD
GC
e
CDCD

Ref. Odwiecznym Bogiem jesteś Ty,
odwieczny jesteś Ty!
Nie męczysz się i nie ustajesz!
Ty bezsilnemu dajesz moc,
w zły czas pocieszasz go,
na skrzydłach orlich go unosisz!

122

F2a2C/GG
CG/Ba
1. Schowaj mnie
/Fis 4
FD
G G pod skrzydła swe.
/E
7
C Fd G Ukryj mnie w silnej dłoni swej.
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C/EFGC
Ref. /: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
FGa
z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie.
/E
C FGC
Panie Królem Tyś spienionych wód.
/H
/H
G FG (C) Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg. :/
F2a2C/GG
CG/Ba
2. Odpocznę dziś
/Fis 4
FD
G G w ramionach Twych.
/E
7
C Fd G Dusza ma w Tobie będzie trwać.
eCeC
eCGD

Głębią mojej duszy wołam do Twej głębi, Panie.
Wszystko, co jest we mnie, szuka Cię.

CDeG
CDeG

Przyjdź tak jak deszcz na moje serce.
Przenikaj, wypełniaj każdą moją przestrzeń.

eCGD

Wołam, całym sobą Ciebie dzisiaj wołam!
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CGD
CGD
CGD
CGD

Znasz mnie tak jak nikt i kochasz.
Wszystko o mnie wiesz, wciąż jesteś.
Czytasz myśli me, rozumiesz.
Nie zostawisz mnie, obiecujesz.

CGD

Emanuel, Bóg jest z nami, Emanuel.
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GAhGAh Wzywam Cię Duchu przyjdź
GAhGAD Czekam wciąż byś dotknął mnie
GAhGAh Wołam Cię Panie przyjdź
GAhGAD Jezu Zbawco do dzieci Twych
GAh
GAh
GAh
GAh GAD
aG
E7a
aG
E7a
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Ref. Jak spragniona ziemia rosy
dusza ma
Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód.

1. Rzuć ogień swój, ożyw go w nas
I w głębi serc niechaj płonie
Niech wola Twa wypełni się
Niech w imię Twe serca płoną
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E
HA
EHA
E
HA
EHA

Jesteś życiem mym, więc każdy
ruch robie w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Jesteś drogą mą, więc każdy
krok stawiam w Tobie, Jezu.
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

EHA
EHA
EHA
EHA
E

Ref: Fale Twojej łaski, Panie,
gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę je.
Twa miłość mnie uwiodła.
Jezu, jakże to możliwe jest?
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Fd
Ref. Wołam przyjdź Duchu Święty na nas zstąp
aC
Duchu Święty spocznij na nas
Fd
Życie tchnij Duchu Święty na nas zstąp
7
aC(E ) Duchu Święty spocznij na nas

eC
De
eaDe
eaDe
eaDe
eCDe

Ref./: Tchnij moc, tchnij miłość
i przenikaj życie me.:/
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,
bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć.
I z całej siły swej oddaję Ci cześć,
o, Panie mój! o, Panie mój!

aG
E7a
aG
E7a

2. Na groźby spójrz i wyciągnij dłoń
Odwagę daj, wstrząśnij tym miejscem
W jedności dziś wznosimy głos
Królestwo Twe przyjdź, bądź Twa wola

eaDe
eaDe
eaDe
eCDe

2. Bo całym sercem swym uwielbiać Cię chcę.
Bo każdą myślą swą uwielbiać Cię chcę.
I z całej siły swej uwielbiać Cię chcę,
o, Panie mój! o, Panie mój!

Fd
aC
Fd
aC

Coda: Rzuć Panie ogień swój, potrzebujemy Cię
Twej obecności tu pragniemy.
Rzuć Panie ogień swój, potrzebujemy Cię
Twej obecności tu pragniemy.

eaDe
eaDe
eaDe
eCDe

3. Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz.
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz.
I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz,
o, Panie mój! Panie mój!
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GC
GD(G)
GC
GD
GC
GDG

/: Nie ma takiego jak Jezus
Nie ma takiego jak On :/
Szukam, szukam - nie ma, nie ma.
Patrzę, patrzę - ale nie ma, nie ma.
Krążę, krążę - nie ma, nie ma.
Bo nie ma takiego jak On.
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C
F
a
F

Nie chcę w innym miejscu być,
Nie chcę w innym miejscu być,
Nie chcę w innym miejscu być,
lecz w miłości Twej, w miłości Twej.

131

cisA2E
DA2E
HFis
AHCis

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

cisAE
DAE
HFis
AHCis

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

EHcisA Ref. Błogosławieni miłosierni,
EHFis albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
cisAE
DAE
HFis
AHCis

C
F
a
F

Więc rozpal ogień duszy mej,
który mnie pochłonie, porwie mnie.
Pragnę bliżej Ciebie być,
pragnę bliżej Ciebie być.

dCad
FCd
FCd
Cd

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x)
Pan sam wywyższy nas.
Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.

dCad
FCd
FCd
Cd

2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. (2x)
Pan sam wywyższy nas.
Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas.
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3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

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

Bridge: Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

H
AEH

1. Kocham, więc nie muszę się bać!
/: Zabierz mój strach :/x3

HAEH
AEH

Ref. Jezus mówi ci, że miłość ta
Zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach

HAEH

/: Jezus, Jezus, Jezus, Oo :/x4

H
AEH

2. Jezus daje ci Miłość swą!
/: Nie lękaj się :/x3

H
AEH

3. Kocham, więc nie muszę się kryć!
/: Mogę z Tobą być :/

aFCG
aFCG
aFCG
dCFG
aF
CGaF
CG
aF
CGaF
CG
dCFG
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Pójdę z Tobą tam, gdzie nie doszedł jeszcze nikt.
Pójdę z Tobą i chcę powierzyć wszystko Ci.
Pójdę z Tobą tam, gdzie Twa wola spełni się.
Proszę, użyj mnie, ja poddaję się Tobie.
Poddaję wszystko Tobie,
Weź mnie takiego, jak jestem.
Proszę, użyj mnie.
Zbawić to pokolenie,
Wywyższyć Ciebie nad Polską.
Proszę, użyj mnie.
Proszę, użyj mnie, ja poddaję się Tobie.
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CGD Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
eC
Króluje nad nami dziś
Gahe z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej
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GCGC
Ge
aD
GC
GaG
CaGD

Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz, zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Ge
aDGCD
Ge
aDCG

Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.

CGFC
aGd
CGFG
FGC

Godzien jest Baranek chwałę wziąć,
uwielbienie dzieci Swych.
Napełniony chwałą jest Twój Tron
Jezu, któż jak Ty!

FCGa
FCG
FCGa
FGC

Ref. Twoja chwała nie ma końca,
uwielbienie ciągle trwa!
Twoja chwała nie ma końca.
Jezus to panów Pan!
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aC
GF
aC
GF
aCGF
aCGF

Bardziej niż czegokolwiek
potrzebuje dotknąć, choć skraju twoich szat.
Potrzebuje siąść u twoich stóp,
nie słyszeć nic, oprócz twych słów.
Ref. Jezu, Jezu,
Ty masz słowa życia x2
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cisfis Nic, nie musisz mówić nic,
H
Odpocznij we mnie,
AGis Czuj się bezpiecznie.
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cisfis Pozwól kochać się
HAGis Miłość pragnie Ciebie
W Tobie jest światło
każdy mrok rozjaśnia
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie, miłosierny
Jezu, wybaw nas
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Bg
FC
Bg
FC

Duchu Święty, Źródło Światła,
uwielbienie budzisz we mnie dziś.
Przyjdź wypełnij mnie do końca,
chcę być tobą przepełniona dziś.

BgBg
Cd
BF
BgdC

Ref.
Ognista Synogarlico na mnie zstąp,
Kielich, źródło twe, przelej nade mną x4 (dziś)

CGF
1. Zbliżam się do Twego Serca, Jezu.
CGF
Ty otwierasz dla mnie je.
dCGdCG I pozwalasz mi zaczerpnąć dziś
edGCF
z niezmierzonej łaski Twej.

Bridge:
Święty, Święty, Pan Zastępów,
Cała ziemia Jego jest.
Twoja chwała wnet wypełni nas,
Przyjdź królestwo Twe.

CGF
2. Zbliżam się do Ciebie, Panie Jezu.
CGF
Ty przenikasz sobą mnie.
dCGdCG I pozwalasz dziś zaczerpnąć sił,
edGCF
w Twoim sercu kochasz mnie.

Bg
dC
Bg
dC
Bgd
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Fa
G
Fa
G

Ref. Gdy wylewasz Ducha,
któż by nie prorokował.
Gdy dotykasz serca,
któż by nie wielbił Cię.

GDAh
GDAh
GDAh
GDA

Chcę stać przed Tobą podnosząc ręce,
Chcę trwać wpatrując się w Twą twarz.
Chcę dać Ci całe otwarte serce,
Chcę Ciebie znać.

CFC
CFG
ae
FC
CFC

Ukaż mi, Panie, Swą twarz.
Daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos
I twarz pełna wdzięku.
Ukaż mi, Panie, Swą twarz.

DGGD
DG
DG
DehA
DehA

1. Nie chcę szukać już, skarbów, które daje świat.
Chcę już zawsze tu,
Przed Twym tronem chwały trwać.
Jezu, dzięki Ci, że pozwalasz mi tu być.
Zmartwychwstania świt wstaje dziś.
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DehG(A) Ref. Dzień Chwały /x4
DGGD
DGGD
DehA
DehA
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2. Nie chcę gonić już za ułudą kilku chwil.
Chcę już zawsze tu w Twoim sercu być.
Jezu Tyś mój Król, w Tobie moje źródła są.
Tyś jest Święty Bóg, a ja śpiewam chwałę Twą.

DehG(A) Ref. Tobie chwała! /x8
De(eG)
hA(DA)

Na Twoje imię zgina się każde kolano,
na Twoje imię zgina się. /x4

GehA
eGDA

Jezus, Jezus,
Jezus, Jezus.

adGE 1. Przybądź Duchu Święty,
adGE ześlij z nieba wzięty,
CFGC Światła Twego strumień.
EaE Przyjdź, Ojcze ubogich,
aEaCE przyjdź, Dawco łask mnogich,
EaEa Przyjdź światłości sumień.
adGE 2. O najmilszy z Gości,
adGE słodka serc radości,
CFGC Słodkie orzeźwienie.
EaE W pracy Tyś ochłodą,
aEaCE w skwarze żywą wodą,
EaEa W płaczu utuleniem.
adGE 3. Światłość najświętsza,
adGE serc wierzących wnętrza
CFGC Poddaj swej potędze.
EaE Bez Twojego tchnienia
aEaCE cóż jest wśród stworzenia
EaEa Jeno cierń i nędze.
adGE 4. Obmyj, co nieświęte,
adGE oschłym wlej zachętę,
CFGC Ulecz serca ranę.
EaE Nagnij, co jest harde,
aEaCE rozgrzej serca twarde,
EaEa Prowadź zabłąkane.
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adGE 5. Daj Twoim wierzącym,
adGE Tobie ufającym
CFGC Siedmiorakie dary.
EaE Daj zasługę męstwa,
aEaCE daj wieniec zwycięstwa,
EaEa Daj szczęście bez miary.

dgCAd (C)

Panie, zmiłuj się nad nami

FgCF (A)
dgCAd

Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami

eaDe

Święty, święty, święty…

eahH7

ehe Baranku Boży…

DfisGA

GADfisGAGD

DhGA
DhGA
DhGA
GAD

Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zmiłuj się nad nami, Panie.
Nad nami, Panie, zmiłuj się.

Baranku Boży…
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102
103
104
105

GhCD
G
h
C
D
G
h
C
DCD

Gloria in excelsis Deo, Gloria Gloria!

Chwalimy Cię, błogosławimy Cię
Wielbimy Cię, wysławiamy Cię
Dzięki Ci składamy
Bo wielka jest chwała Twoja
Panie Boże, Królu Nieba
Boże Ojcze Wszechmogący
Panie Synu Jednorodzony
Jezu Chryste, Jezu Chryste, Jezu Chryste!
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Gloria...

Zmiłuj się nad nami, Chryste...
Zmiłuj się nad nami, Panie...

eDeD
Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy.
eDe(H7) Wysłuchaj, prosimy Cię.
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DGD fisA
GAh eA

CeaFG
Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów.
CeaFG
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
CeFG
/: Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna)
FG
Hosanna na wysokości :/
CFGCG
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna…

Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się nad nami.
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Gh Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca
CD Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Gh Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze
CD Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami!
G
Albowiem tylko Tyś jest Święty
hC Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś Najwyższy
DC Jezu Chryste z Duchem Świętym
D
W chwale Boga Ojca
GhCD
Amen, Amen, Amen, Amen!
G
Amen.

