1.W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego... Tak D G A
można najprościej modlić się do Niego do A7 D
Boga co właśnie uśmiecha do nas się i
GD
niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce, do A D
Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i G D
niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.
A A7 D
2.W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... DGA
Tym znakiem najprościej przyznać się do Niego AA7D
- do Boga, którego niejeden wstydzi się, GD
lecz my sie przyznajemy, żegnając razem się. DAD
3.W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...DGA
Niech każdy z nas rano zacznie dzień od tego.AA7D
I wszystko, co ważne, i co mniej ważne jest, GD
by więcej było dobra, tam gdzie Pan Bóg jest. DAG

Taki duży, taki mały, może świętym być... CdG
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...
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
Kocha bliźniego, jak siebie samego...
Taki duży, taki mały . . .
Kto się nawróci, ten się nie smuci:
Każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona:
Każda święta chodzi uśmiechnięta...
Taki duży, taki mały . . .

Tyś jak skała,Tyś jak wzgórze DGD
Panie nasz, Boże nasz
DAD (GA)
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
Bo święta załoga kocha tylko Boga...

Światłem swym rozświetlasz drogę,
która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło twej miłości,
gdzie radośnie płynie czas

Taki duży, taki mały . . .

Łamdarej,łamda o!
Łamdarej,łamda o!
1.

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy!
Taki duży, taki mały . . .
2.

aGa
FE

1. Weź do ręki swą gitarę
Wydaj z siebie dźwięków parę
Proste chwyty, proste słowa
Proste Bogu się podoba
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
Ref.: Hej, la la la, hej, la la la
To dla Ciebie dobry Boże
Pioseneczka ta

DhAD

GA

DGhA
DG
AD

2. Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
3. Dałeś nam się cieszyć Boże
Z tobą smutno być nie może
Powiedz jak dziękować mamy
Tobie gramy i śpiewamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
Bóg tak umiłował świat
EA
Że Syna swego jednorodzonego dał H7 E
Aby kazdy kto w Niego wierzy
Nie zginął ale życie wieczne miał
Ooo, Jezus, Jezus, Jezus /2x

Na jeziorze wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest /x2
On za rękę trzyma mnie
łódka nie kołysze się
Na jeziorze wielka burza
Jezus ze mną w łodzi jest
Zrzuć ciężary na Jezusa
On kocha cię /x2
Wyżej, wyżej, wyżej wyżej wyżej ….
Jezus coraz wyżej
Niżej niżej ….
Niżej niżej szatan coraz nożej
Bóg kocha mnie takiego jakim jestem DhGA
Raduje się każdym moim gestem
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera, era era Alleluja
Dotknął 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

3.
4.

CFC
F C G C (FG)
CFC
GaGC

1.Zobaczcie, jak wielką miłością
Obdarzył nas Ojciec,

DAD
G Fis E A

Ref. Śpiewajmy dobremu Bogu: Alleluja /2x D D7 G g D A D
2.On nazwał nas swymi dziećmi
I rzeczywiście nimi jesteśmy.
3.Wiemy, że gdy się objawi,
Będziemy do Niego podobni.

Puk, puk, cichutko,
to serce daje znak
Kto mi odpowie
– dla kogo puka tak?

4.Będziemy widzieć Pana,
Takiego jakim jest.

Przyjdź do nas cicho jak baranek,
bezbronny, łagodny, biały Panie.
I zmiłuj się, i zmiłuj się, i pokój nam daj.

5.

DA
GAD

Ref.
Dla Ciebie bije me serduszko, Boże G A
Choć jest maleńkie, lecz potrafi kochać już, DhGAD
Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze; GADh
Puka: puk, puk AD

5.Każdy kto ma w Nim nadzieję,
Podobnie jak On jest święty.

Jesteś radością mojego życia,
O, o, o Panie mój? (bis)
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
Ty jesteś moim Panem,
na zawsze jesteś Panem mym.

Jesteś Panem ...
Jesteś Królem ...
Jesteś Zbawieniem ...
Jesteś Obrońcą ...
Jesteś Władcą ...
Jesteś Miłością ...
Jesteś Nadzieją ...
Jesteś Pokojem ...

GCG
CDG
Ga
DG
ea
DG

Kocha rodziców,
rodzeństwo, babcię też.
Jednak nad wszystko
to Ciebie kochać chce.
Złożyłem w Panu całą nadzieję. /2x
On schylił się na demną
i wysłuchał wołania mego.

G CG
a D C D7

Wydobył mnie z dołu zagłady.
Wyobył mnie z kałuży błota.
I stopy me postawił na skale
i umocnił moje kroki.

C D7 G
C D7 G

CDG

6.

Nie jesteś sam...
Dobry Bóg dał Ci Matkę,
Gdy szukasz domu w ciemną noc,
W Jej sercu miejsce masz.
Kocha Cię za nic,
Twoją pychę za nic ma
Już nie bój się, nie jesteś sam...

D fis
GA
GD
eD
Ah
GA

Fa
BC
BF
gF
d
BC

1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć G h C D
Radość, która wiecznie ma trwać G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę (x2) G h C D
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i Moc G h C D
Głoś chwałę i moc. Głoś chwałę i moc. G h C D
2. Jeśli pokój...
3. Jeśli miłość...

7.

D h e A7
Mów: Amen - jak Maryja,
Dh e
A7 Dh
Amen - widocznie Bóg tak chce.
e A7 Dh
Tak jak Maryja,
e A7 Dh
Wypełniaj wolę Boga
e A7 Dh
I zanieś tam swój uśmiech,
e A7 D
Gdzie często płyną łzy.
2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu,
Mów: Amen - jak Maryja ...
3. Kiedy ci szydzą i kiedy się śmieją,
Mów: Amen - jak Maryja...

4. Jeśli ufność ...
Ofiaruje Tobie Panie mój
Całe życie me, cały jesteś Twój
Aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą, jedyną jest

D
A7 h
G
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi,

D A h fis
GDeA
D A h fis
GAD

Jesteś królem,
D
jesteś królem
Ah
Krolem jest Bóg /2x
GA
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podniesmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x
8.

Wojownicy Pana
Nie zabijają
Oni walczą miłością
Duchową amunicją

C
a

Ref: Tylko Jezus
On moim Panem jest
Tylko Jezus
On moim Panem jest
Weź udział w trudach
I przeciwnościach
Jako dobry żołnierz
Jezusa Chrystusa
Twoja Wola Panie
Jest dla mnie rozkazem
A Twoje święte słowa
Są słodsze od miodu

D
e
Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku.
A
D
Przepraszam dziś wszystkich was.
h
e A D A
Żałuję za wszystko, to moja wina jest. 3x

9.

Uwielbiam Imię Twoje, Panie.
Wywyższam Cię i daję Ci cześć.
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił.
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
O Maryjo jesteś piękna.
Piękne włosy masz i oczy,
A Twe serce miłość sama,
Która zawsze nas jednoczy.
O Maryjo, Matko Boga,
Bądź Ty zawsze naszą Matką.
Cała Polska dzisiaj woła,
Abyś była nam Hetmanką,
Abyś była nam Hetmanką.
2. O Dziewico, Mario święta,
Jakżeś wiele wycierpiała,
Kiedy Syn Twój, Jezus Chrystus,
Umęczony umarł za nas.
3. Dziś już wieki upłynęły,
A Ty w niebie nam królujesz,
Ciągle wstawiasz się za nami,
Gdy ktoś łaski potrzebuje.
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Jezus Chrystus to panów Pan
DG
I całej ziemi Król (x4)
DAD

Tak jest mało czasu, mało dni
F
Serce bije tylko kilka chwil
BC
Niespokojnie czeka, wierci się
F
Kiedy w końcu Ty przytulisz je BC
Tak jest mało czasu, mało dni
F
Serce bije tylko kilka chwil
BC
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie BA

Jedyny Pan, władca narodów
DGAD
Jedyny Pan i Bóg
DGA
W innym imieniu nie ma zbawienia DGAD
Bo Jezus to panów Pan
DGA
Jezus to panów Pan (x4)
FCGD
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
DGDAD

Oto Pan Bóg przyjdzie, C G C
z rzeszą świętych nam przybędzie. G CD7 G
Wielka światłość w dzień ów będzie C e F G C
Alleluja, alleluja. F G C
Oto idzie mój Bóg,
Oto idzie mój Król,
Oto Zbawiciel mój,
A imię Jego-Jezus/x2

Zabierzesz mnie na drugi brzeg
Za Tobą będę do nieba biegł

Tęsknię za Tobą, Panie
GA
Wiem,że przyjdziesz niebawem, G A
Z głębi serca dziś wołam
GA
MARANA THA! /x2
h [G]

11.

da
FC

Nie jest wcale ciężko kiedy wiem
Że na końcu drogi spotkam Cię
Chociaż było tyle trudnych dni
Codzień bliżej nieba warto żyć
Tak jest mało czasu, mało dni
Serce bije tylko kilka chwil
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie

D
h
G
A

Nasz Pan na pewno przyjdzie
Czekaj na Niego gdyż On nie spóźni się.
Nasz Pan na pewno przyjdzie
i nic Mu nie przeszkodzi.
Alleluja/8x
A E fis D (E)

F

Zabierzesz mnie ...

AE
fis D E
AE
Fis D E

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

12.

1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnic się
Nie mogę spóźnic się! h A
Ref.
Świec gwiazdeczko, mała świec!
Do Jezusa prowadź mnie G A D
/ x2

hADh

DGA

2. Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię,
Narodził się, by uratowa mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie!
3. Czekają tam, Józef i Maryja,
Spiewają nam, spiewają Gloria
To gloria, święta historia
Swięta historia

Józefie stajenki nie szukaj
Ca
i do gospody nie pukaj
FG
Z Maryją do nas wejdź.
CGC
Zabierzcie ze sobą Dziecinę.
F G 2x
Jest miejsce w naszej rodzinie
Ca
Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi d G C
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D
G
D A7
1. Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi.
h
D
A7
W środku nocy przerażony świat się budzi.
D
G
D
A7
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził
G
D
A7
D
do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.
D
H7
e
Ref: Teraz śpij Dziecino mała
A7
D
Teraz śpij Dziecino miła.
D H7
e
Ziemia bogactw Ci nie dała
A7
D
(A)
Bo bez Ciebie biedną była.
2. Już pasterze, prości ludzie, biegną z dala,
oddać pokłon, Tobie, Panu nad Panami.
Mówią sobie: "Jakaż łaska nas spotkała,
że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami".
Ref: Teraz śpij...
3. Z Wschodnich krain przyszli jeszcze Trzej Królowie
Każdy myślał: "Coś wielkiego dziś zobaczę".
Lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie,
że ich król jest malusieńki i że płacze.
Ref: Nie płacz już, Dziecino mała
Nie płacz już, Dziecino miła
Ziemia tym Cię zasmuciła,
że tak mocno w grzechu tkwiła.

14.

Był pastuszek bosy, na fujarce grał C d
Pasał w górach owce i w szałasie spał. G C
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli a d
Obudzili go gdy spał, gdy spał... G C
Obudzili go gdy spał, gdy spał... G C
Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść C d
Bo narodzenia czas wypełnił dni G C
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami a d
Leży dzieciąteczko i na sianku śpi G C
Świat na to czekał wiele już lat C d
I narodzenia dziś wita czas G C
Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie a d
Na niebie pierwszej gwiazdy blask... G C
Na niebie pierwszej gwiazdy blask... G C
2.Był pastuszek bosy C
Zimne nóżki miał. d
Ale dobry anioł piękne butki dał G C
Wziął pastuszek owce a
Pobiegł tak jak wiatr przed siebie d
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd... G C
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd... G C
1.Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych G h
Dziś zabrzmiał dzwon ,już człowiek obudzony. C D G
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
Ghe
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
CDG
Ref. Maleńka miłość w żłobie śpi, G C
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. D G
Dziś cala ziemia i niebo lśni
GC
dla tej miłości maleńkiej.
DG
15.

2.Porzućmy zło przestańmy złem się bawić. G h e
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
CDG
Już nadszedł czas już dziecię się zrodziło. G h e
A razem z Nim, maleńka nasza miłość.
CDG
Ref. Maleńka Miłość zbawi świat, G C
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem. D G
Dziś cała ziemia i niebo drży G C
od tej miłości maleńkiej.
DG
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, Dziecineczko 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.
16.

1.Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi.

Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

Ciemna noc w jasności, promienistej brodzi.

Czym prędzej się wybierajcie,

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Do Betlejem pospieszajcie

Gloria, Goria, Gloria, In excelsis Deo!

przywitać Pana. x2

2. Mówią do pasterzy, Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata odkupiciel.
Gloria, Goria, Gloria, In excelsis Deo!

2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości: x2
3.Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Wiele tysięcy lat wyglądany,
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił x2
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 X2
17.

3. O, niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, Goria, Gloria, In excelsis Deo!
4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię złożone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu Pokłon boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, Goria, Gloria, in excelsis Deo!
1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,

18.

Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo...
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo...

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem.
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta.
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

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.
19.

20.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
C
E
F G
1. Dziś w stajence Jezus Chrystus się narodził
C
E
F G
I pobożnie swoje małe rączki złożył
E
a F
Chociaż jest maleńki-błogosławi już
C
G C G
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:
Ref.:
C
F
G a
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
F
G C G
Niech kolęduje z nami cała ziemia
C
F
G a
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
F
G C
Niech kolęduje z nami cały świat.
2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś:

1. Zawieja i beznadzieja
Złota Jerozolima
A w biednym Betlejem Pani
syneczka w grocie powiła
Zima się ludzi trzyma
Złote denary wszędzie
Bieda straszna w Betlejem
Tam tylko Pan przybędzie
Ref.:
Do szopy, do szopy wszyscy
Kto ogrzać pragnie ręce
Z darami, z darmi, z darami
By odtajało serce
2. Nie do złota i mirry
Nie do różnaych kadzideł
Ale do szopy w zawieję
Tej nocy Pan do nas przybył
Nie do wieży z księgami
Gdzie mędrcy świata najwięksi
Ale do szopy w zawieję
Gdzie pastuszkowie są pierwsi

3. In Excelsis Deo śpiewajmy do Pana
A śpiewając Gloria zegnijmy kolana
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas
Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz
4. W takt kolędy wieją wiatry szumią drzewa
Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa
Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi
Maleńkiemu Jezusowi dziś
21.

22.

I. Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy promień
Najcichszej z nocy pora wyjśc naprzeciw
Pędzi z nowiną mróz – świąteczny goniec
By, jak co roku miłość w nas wzniecić
Ref. Na wilię, na święta, na rok nowy
Życzenia szczęścia znów nad światem mkną
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
Niechaj ogrzeje ciepłem swym nasz dom
II. Jak sople lodu topnieją zawiści,
Sercom zmęczonym słów tak mało trzeba.
Tak wiele pragnień noc ta może ziścić.
Ta noc, gdy księżyc świeci bochnem chleba.
Ref. Na wilię, na święta, na rok nowy...
III. Spłynął na ziemię pierwszej gwiazdy promień
Szronem na szybie kolędę zapisał
Łamią opłatek już matczyne dłonie
To pora wspomnień, pora ukołysań.

23.

1. Ten szczególny dzień się budzi D G
Niosąc ciepło w każdą sień. D A
To dobroci dzień dla ludzi, G D h
Tylko jeden w całym roku taki dzień. D GA D
Zmierzchem błyśnie nam Promienna,
Gasząc w sercach naszych złość
I nadejdzie noc pojednań,
Tylko jedna w całym roku taka noc.
Ref.: Choć tyle żalu w nas D A G
I gniew uśpiony trwa,
DAG
Przekażcie sobie znak pokoju, D fis h G
Przekażcie sobie znak. D A D
2. Potem przyjdą dni powszednie,
Zbraknie nagle ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie
I niepokój jak, co roku wróci znów.
Nie jeden świt powróci zwątpień mgłą, A D
Brzemieniem prawd i trosk.
AD
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, fis h fis h
Znów milczenie serc regułą będzie nam. G A (G)
Zakończenie: DGDGD

24.

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj
A ty go matulu w płaczu utulaj
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu...

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 radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki królewicu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu !
3. Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłobeczku.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...
Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję,
Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele.
Oddajmy wesoło...
Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego,
Że Go nad wszystko kochamy z serca całego.
Oddajmy wesoło...
26.

1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna / d B / F C
„Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna
To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego / B F / A7 d /
Ref.: Matko Nieskalana, Matko ukochana / g d / g d /
Panno nad pannami oręduj za nami / g d / A7 d /
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela / g d / g d /
Panno nad pannami oręduj za nami / g d / A7 d /
2. W Jordanie ochrzczony, objawiony w Kanie
O Królestwie Bożym święte nauczanie
Chwała jego wielka nigdy nie przeminie
Zostawił nam siebie w chlebie oraz winie
3. Jezu tak cierpiący, Jezu opuszczony
Jezu pełen bólu, Jezu poniżony
Gdy za grzechy świata Niebo umierało
Serce Twojej Matki pod Krzyżem czuwało
4. Wieczne alleluja, Jezus zmartwychwstały
Do Nieba wstępuje, pełen Boskiej chwały
Święty Duch prowadzi w prawdzie i miłości
Maryja u Pana, przyczyna radości
C
G
C
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,
G
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię.
F
G
C
a
W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,
F
G
C
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam.

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły
Biegną bez zmęczenia

Dh
G
A

C
G
C
Nie boję się gdy ciemno jest
F
G
ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
a
C
1. dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
F
C
G
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
a
C
dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
F
G
przez cały dzień czuwasz nade mną
2. Czasem się martwię czegoś nie umiem
ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo cię kocham i potrzebuję
nasz ojciec mieszka w niebie
kocha mnie i ciebie
on nas kocha kocha mnie i ciebie
3. Sanki są w zimie rower jest w lato
mama to nie jest to samo co tato
28.

27.

1 Dzięki Jezu /2x
DhGA
Dzięki Ci,że kochasz mnie.
fishGDA7D
Dzięki Jezu /2x
Dzięki Ci o dzięki Ci,że kochasz mnie.
2 Tam na Golgocie umarłeś za mnie
Dzięki Ci,że kochasz mnie...

1 Hosanna, Hosanna! Hosanna na niebiosach! G D e C D
Sławić chcemy Cię wciąż C D7 G
Z radością i czcią, C D7 G
Wywyższony bądź Boże nasz, C D7 G D e
Hosanna niechaj ciągle brzmi! C D G

3 Zmartwychwstałeś,żyjesz we mnie

2 Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć!
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Królowi królów chwała, cześć.

Dzięki ci,że kochasz mnie...
4 Ducha swego nam zesłałeś,
Dzięki Ci,że kochasz mnie...
Ta krew z grzechu obmywa nas
DG
Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu A D
Ta krew z grzechu obmywa nas
hG
To jest Baranka święta krew
AD
Śmiały bądź, śmiały bądź
mężny bądź, mężny bądź
bo mój Bóg i Pan jest z Tobą. \x2

G
e
CD

Więc nie boje się nie, nie, nie
nie zawiodę się o nie.

CDG
CDG

Zawsze w wierze i zwycięstwie chodzić chcę,
zawsze w chwale i zwycięstwie chodzić chcę.
Bo mój Bóg i Pan jest ze mną.

29.

3 Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest!
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią,
Wywyższony bądź Boże nasz,
Jezus Królem królów jest!

CDGe
CDCG

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.

CF
C
CFG
CF
Ca
dGC

Pan radością mą, Pan radością mą,
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.

CFCa
dGCFC
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Śniło się nawet raz papieżowi
Że ktoś ubogi Kościół odnowi

Franek
A E Fis D
Z Tobą Jezu wszystko jest jak nowe
A E Fis D
Wczoraj szare dzisiaj kolorowe
A E Fis D
Z Tobą Jezu wszystko jest możliwe
A E Fis D
Wczoraj ponure a dzisiaj szczęśliwe

Ref:
Co też takiego ma święty w sobie?
Spytasz Franciszka tak ci odpowie:
Z Tobą Jezu wszystko jest jak nowe
Wczoraj szare dzisiaj kolorowe
Z Tobą Jezu wszystko jest możliwe
Wczoraj ponure a dzisiaj szczęśliwe

A E Fis D
Franek pamiętasz, jak byłeś mały
A E Fis D
Nieźle podobno, narozrabiałeś
A E Fis D
Daj nam Franciszku, słowa zachęty
A E Fis D
Jak narozrabiać, by zostać świętym

C
G
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
G7
C
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
C7
F
C
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?
G
G7 C
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Ref.:
Eh
Co też takiego ma święty w sobie?
DE
Spytasz Franciszka tak ci odpowie:
A E Fis D
Z Tobą Jezu wszystko jest jak nowe
A E Fis D
Wczoraj szare dzisiaj kolorowe
A E Fis D
Z Tobą Jezu wszystko jest możliwe
A E Fis D
Wczoraj ponure a dzisiaj szczęśliwe
Franek pamiętasz zadanie miałeś
Mury Kościoła odbudowałeś

C
G
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
G7
C
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
C7
F C
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.
G
G7 C
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.
Świątynią, w której mieszka Święty Duch
32.

DOBRA MATKO I KRÓLOWO
Ah
1.Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry,
E7 A
Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę wzrok.
A7 D
Nie potrafię podziękować za Twe serce,
H7 E E7
Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok.
Ah
Ref. Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną,
E7 A E7
W rannej mgle, w słońcu dnia i noc ciemną,
ADh
Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach,
A E7 A
Jesteś tuż, obok mnie w każdy dzień.
2.Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce,
Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to co złe,
Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie,
Z Tobą, Matko, tak radosne serce me.
3.Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo,
I zginęła gdzieś za nami czarna twarz,
Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją,
Wiem, że jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz.
1. Maryjo, Śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
Ref. Maryjo, Ave Maryja.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
by świat lepszym był, by w miłości żył.
O Maryjo miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo, Śliczna Pani,
świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek żal, a w oczach wciąż strach,
usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.
Jest zakątek na tej ziemi G e
gdzie powracać każdy chce, C
gdzie króluje Jej Oblicze, C a
na Nim cięte rysy dwie. D G
Wzrok ma smutny, zatroskany, G e
jakby chciała prosić cię, a
byś w matczyną Jej opiekę oddał się. D G
Ref.: Madonno, Czarna Madonno, G C
jak dobrze Twym dzieckiem być! D G
O, pozwól, Czarna Madonno, G C
w ramiona Twoje się skryć! (2x) D G
W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Gh
CDG
CDGe
CADD7
GCG
GH7E
CDGE
CDG

e D
e
eDe
1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
e D e
eDe
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
G
D
Ociemniałym podaj rękę,
a
e
Niewytrwałym skracaj mękę,
e
D
eDe
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

34.

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!

1.Maryjo Królowo Polski (2x) D
Jestem przy Tobie G
Pamiętam o Tobie D
I czuwam na każdy czas (2x) A D (D7) lub e D
2.Maryjo jesteśmy młodzi (2x)
Już dzisiaj zależy
Od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat (2x)
3.Maryjo Królowo nasza (2x)
Ciebie prosimy,
Uświęcaj rodziny
Uświęcaj każdego z nas (2x)
Ref. Duch Święty niech jednoczy nas, D A G D
Bo każdy człowiek to siostra i brat. D A G D

2. Otwórzmy serca na Boże dary,
DAhG
By każdy śpiewał dziś dla Jego chwały. D A G D
3. Otwórzmy serca na Boże Światło, D A h G
By to co dobre w nas nigdy nie zgasło. D A G D
Oto jest dzień,/x2
D
Który dał nam Pan./x2
e
Weselmy się./x2
A
I radujmy się w nim./x2
D
Oto jest dzień, który dał nam Pan! G D
Weselmy się i radujmy się w nim. G D
Oto jest dzień, oto jest dzień, h
Który dał nam Pan!
eAD

Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam.
Idą one za mną, a ja życie wieczne daje im.
Nie zginą one na wieki

AH

Nie zginą one na wieki

AH

Nie zginą one na wieki

AH

I nikt nie wyrwie ich z ręki mej.

E H cis A
E H cis A

AHE

MODLITWA POWSZECHNA
Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie Boże nasz (2x),

1. Otwórzmy serca na tchnienie Ducha, D A h G
By każdy wiarą mógł Boga posłuchać. D A G D
36.
35.

1. Jak się nie bać, powiedz jak /E/H/
Kiedy w strachu żyje świat /cis/A/
Zaufaj Panu już dziś /E/H/E/H/
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś
Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś
Ref: Zaufaj Panu już dziś! /E/A/E/A/
Zaufaj Panu już dziś! /E/H/E/H
2. Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś
3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś

37.

Ref. Kiedyś wino i chleb ADE
Teraz ciało i chleb ADE
Możesz wierzyć lub nie ADE
To naprawdę dzieje się DdA
1. Ciągle czekasz na cud, fisDE
Niespokojny twój duch
fisDE
A ja przypomnę że
fisDE
W ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się Dd
Ref. Kiedyś wino i chleb......
2. Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomne że
W ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się
Gdy Pan Jezus był malutki
D
Gdy Pan Jezus był malutki
AD
Nigdy nie próżnował
Z Matką Bożą i z Józefem
AD
Chętnie wciąż pracował
GD
Tu piłował tam heblował
ADG
I wełenkę zwijał nosił wodę
DAD
Rąbał drzewo i gwoździe przybijał
DheA
1. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię,
DheA
Przyszedł po to, by zbawić ciebie.
DheA
I właśnie On przez moc swojej Krwi
38.

DheA
Zbawienie dał, byś miał je i ty.
DheA
Czy cieszysz się - tak wciąż cieszę się.
DheA
Alleluja Jezus!
DheA
Alleluja chwała Mu !
DhehDhA
Alleluja Amen, Alleluja Amen!
D
h
e A
1.Nie mam nic co bym mógł Tobie dać,
e
A7
D
Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.
fis
A
D
A
Ref.:Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
D G
A7 D
Manną z nieba nakarm duszę mą.
2.Proszę Panie byś jasny wzrok mi dał,
Spraw by język mój też przemawiać chciał.
3.Wiem, o Panie, że słaby jestem sam,
Więc napełnij me serce mocą swą.
4.Przyjmij, Panie dziękczynnej pieśni śpiew
Za Twą miłość i dobroć w każdy dzień.
F
G C
a
Szedłem kiedyś ścieżyną przez las
F
G
C
a
Obok mnie kroczył Jezus i nikt nie widział nas
F
G
C
a
W czasie tej wędróki Pan powiedział mi,że
F
G
C a
Bardzo, bardzo mocno kocha mnie o, o 3X
39.

E
A
1. Jezus, Jezus, Jezus o poranku,
E
Jezus i w południe,
fis
H7 E
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok.
2. Kochaj Go, kochaj Go o poranku...
3. Wielbij Go, wielbij Go o poranku...
4. Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu o poranku...
5. Wędruj z Nim, wędruj z Nim o poranku...
Wiele jest serc które czekają na Ewangelię, d g C F A
Wiele jest serc, które czekają wciąż. (2x) d g A7 d
1. Napełnij serce twoje
tym kosztownym nasieniem
A zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi. (2x)

dgCFA
d g A7 d

2. Sam zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł
zaprowadzić do Chrystusa. (2x)
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
40.

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.

Jestem rybakiem Pana i zarzucam sieci swe D G E A
Gdy troski mnie przygniatają
Chlup chlup ja topię się,
Ja topię się, aaaa /x2
cziruriru cziruriruriru…..

Pan Jezus mym przyjacielem On ratuje z troski mnie
EA
Jezus, Jezus, Jezus o poranku
E
Jezus i w południe,
Fis H7 E
Jezus, Jezus, Jezus gdy zapada wzrok.
Kochaj Go, kochaj Go o poranku….
Wielbij Go ….
Śpiewaj Mu ….
Wędruj z nim ….
DG
Idzie Jezus, spójrz, jak kroczy On po wodzie,
DA
Podnosi cię i pomaga ci wstać
DG
Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal
DAD
Idzie Jezus, On kocha Cię
… On uświęca cię
… On przenika cię
… On pociesza cię

Wyciąga do mnie rękę ja mocno trzymam się
Ja płynę, aaaa /x2
cziruriru cziruriruriru…..
Ref. Skacz, skacz na chwałę Pana! E
Klaszcz, klaszcz, uwielbiajmy Go! A H
Tańcz, tańcz z nami dla Niego, E
Jedyną radość daje On! A H E

Z całego serca zatańcz dla Niego, E
On swymi dziećmi nazywa nas. A H
Oddaj Mu wszystko, On patrzy z Nieba, E
Ty wznieś wzrok ku górze i tańcz! A H E

Weź mnie, weź mnie na ręce! CFG
Mi nie potrzeba nic więcej. CFG
Weź mnie, weź mnie na ręce! CFG
Wracaj! Wracaj! FGC
Wracaj do domu przytul mnie. (haa) CGF(G)
Nie siedź w pracy cały dzień.(haa) CGF(G)
Na kolana wskoczę Tobie. (haa) aEF(G)
Już doczekać się nie mogę. (haa) aEF(G)
Możesz być nawet mistrzem świata.(haa) CGF(G)
Tylko do domu szybko wracaj. (haa) CGF(G)
Wracaj do domu i bądź z nami.(haa) aEF(G)
Nie siedź w pracy godzinami. (haa) aEF(G)

Ważna jest w życiu każda chwila. / Chodźmy na spacer albo do kina.
Wracaj do domu i bądź z nami. / Nie siedź w pracy godzinami.
Jezus zwyciężył, to wykonało się a d
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc G C
Jezus jest Panem, o Alleluja a d
Po wieczne czasy Królem Królów jest E a
Jezus jest Panem x4 a d G (C) E
Tylko Jezus jest Panem x2 a d
On jest Panem ziemi tej…. Oooole E a
Idzie mój Pan,idzie mój Pan
e
On teraz biegnie,by spodkac mnie.(x2) a e H7 e
eae
Mija góry,łąki,lasy,
By Komunii stał się cud,
D e H7 e
On chce Chlebem nas na karmić
eae
By nasycić życia głód.
D a e H7 e

Dziękuję Ci, za to życie, które dałeś mi G D e C D
Dziękuję Ci, za te wszystkie noce i dni G D e C D
Hojny jesteś tak: Stworzyłeś dla nas ten piękny świat G D e C D
I wszystko oddałeś nam G D e
Podziękować Tobie, Boże chcę za to wszystko co mam. C D G
41.

Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga /G a
W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga /D7 G
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest /C G
W każdej zobacz Bożą myśl /D7 G
Ref.
Bo Bóg naszym Ojcem /C G
Bo Bóg kocha nas /D7 G
On szlak nam wyznacza /C G
I sam prowadzi nas /D7 G
Gdy nam szumi górski las, chwalmy Boga
Gdy widzimy piękny kwiat, chwalmy Boga
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal
Które Bóg darował ci
Gdy cierpienia przyjdzie czas, chwalmy Boga
Kiedy wszystko drażni nas, chwalmy Boga,
Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij doświadczenie to
Które Bóg przeznaczył ci
CG
C CF
G
1.Jezus jest tu, Jezus jest tu,
C
C7
F
f
O wznieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
CG
C
Jezus jest tu!
2.Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas,
O wnieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas!
3.Bóg kocha nas, Bóg kocha nas,
O wznieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
Bóg kocha nas!

42.

Kocham swoją mamę, kocham tatę swego / D h / e A /
Myję się co wieczór i bawię się z kolegą
Liczę białe chmurki na niebieskim niebie
Ufam, że kiedyś pójdę do Ciebie / G / A /
Ref: Wszystkie dzieci idą do Nieba / D h / e A / D h / e A /
Zostań dzieckiem - więcej nie trzeba
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
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
Jezus mówi nam / B / C /
Radę dla was mam
Kto chce w Niebie być
Jak dziecko musi żyć / B / A /
Niechaj nas dorośli teraz posłuchają
Bo mali dla dużych czasem dobre rady mają
Stańcie się jak dzieci, tego wam potrzeba
To właśnie dzieci idą do Nieba

Ksiądz Sapiecha bez wątpienia prym w Krakowie wiedzie
Lolek rzeczy swe pakuje i do Rzymu jedzie
W Niegowici i Krakowie posługę zaczyna
Najpierw biskup, potem arcy i w końcu kardynał
Przyjaciele czują w sercu, że ciąg dalszy będzie
Paweł VI siedzi wtedy na Piotra Urzędzie
Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu,
wnet ta droga go zawiedzie aż do Watykanu.
16 paźdiernika 78 roku
słyszy świat "Habemus Papam" i doznaje szoku!!
Papież Polak ma pomysły, nowy duch się budzi
Nie chce siedzieć w Watykanie - ciągnie go do ludzi
Pielgrzymuje, przełamuje i wyzwania stawia
Wszyscy widzą jak oblicze ziemi się odnawia

13 maja cały świat oddech wstrzymuj,
Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje.
Matka Boża miała tutaj plany widać własne,
Totus Tuus i wszystko staje się zepełnie jasne.
Wielki rodak w swej Ojczyźnie czuje się jak w niebie
Jest tu gościem numer jeden, chociaż jest u siebie
Ziemia Święta i świat cały stoją mu otworem
Dla tych którzy cenią pokój, jest Jan Paweł wzorem
Stary meczet, synagoga, mowa w ONZ-ecie
Encykliki, Jubileusz, Trzecie Tysiąclecie
Mimo bólu i zmęczenia szlaki wciąż przemierza
Papież kocha młodych, młodzi kochają papieża

Lolek
Wadowice, rok 20, Emil rodzi syna / A / D E /
szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna.
Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki,
po maturze z kolegami wypad na kremówki.
Ref: Nie ma lepszego od Jana Pawła II!!
Nie ma lepszego od Jana Pawła II!!
Kapłan Lolek dla Kościoła to prawdziwy diament
W Polsce wtedy, krótko mówiąc jest niemały zamęt

2005 to kwiecień Bóg sam decyduje,
świat się modli, gdy Jan Paweł Niebo obejmuje.
Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie.
Papież dalej pielgrzymuje lecz na tamtym świecie
Nie ma lepszego od Jana Pawła drugiego!
/D/E/A/DE/
Nie ma lepszego od Jana Pawła drugiego!
/AD/E/AD/E/

Wstęp: E h D A

Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając cześć

C
G
Kto chodzi po wodzie,
d
G
Buduje na skale.
C
G
Szanują go ludzie,
d
G
Kochają górale.
Kto modli się stale,
Przynosi nadzieje.
Kto walczy wytrwale,
Na końcu się śmieje.
C F
G
C F G
ref: Santo Subito (Santo), Subito Santo(Santo)
C F
G
d
G
Święty natychmiast (Święty), Santo nie ma to tamto.

Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje imię Panie fis h G A /2x

Wstęp: E h D A
Kto niebo otwiera,
Dla innych ludzi.
Chociaż wcale nie krzyczy,
Ze snu ich budzi.
ref: Santo.../2

Zakończenie:
Całym światem jesteś mi, uwielbiam imię Twoje Panie dziś
fis h G A D

1. Dziecięcy świat Ty mamo znasz
I w moim małym sercu ważne miejsce masz
I chociaż dziś nie wiele mam
Ale serduszko moje całe Tobie dam

Ref. Kiedy jest mi źle,
mamo mocno przytul mnie
Bo nikt inny tak jak ty
nie wie jak ocierać moje łzy /2X

Wstęp: E h D A
Kto pokój przynosi,
Kto pogodzi narody.
Chociaż lata mijają,
On ciągle jest młody.
ref: Santo.../2

DhGA

2. Każdego dnia pomagać chcę
Zrobię zakupy sprzątnę dobrze o tym wiesz
I chociaż dziś uśmiechasz się
I tak jak nikt za rękę ciepło trzymasz mnie.

