20. Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał.
Aby każdy kto w Niego wierzy
Nie zginął, ale życie wieczne miał.
By mógł żyć na wieki. 4x
21. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja!
Pokłońmy się przed Nim
– On naszym Panem jest!
Jezus Chrystus zmartwychwstał Radujmy się bracia (siostry, wszyscy) Posyła nam Ducha -

dCBCd
FCBa

aGea
aGaea

22. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja
Ty Panie jesteś mą nadzieją
Tobie ufam i bać się nie będę.

DAh
GAD
DGAD

23. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

aFdE7a

24. Baranku, Baranku, daj mi zmartwychwstanie 2x
Z Twego boku spływa na mnie
Najczystsza rzeka Miłości
W Twoich ranach, w cichym ukryciu
Chcę mieszkać na wieki
Jak długo mam błądzić zraniony
Truchleć ze strachu
Kiedy wlejesz we mnie odwagę
Najczystszej ofiary
Trwaj we mnie, trwaj we mnie,
trwaj we mnie
Najczystszy Baranku
Niech oblicze mego Pana
Pochyla się zawsze nade mną
25. Bo góry mogą ustąpić – powt.
i pagórki się zachwiać – powt.
Ale miłość moja, miłość moja
nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan.

aCa CDhC
D
a
eG
DC

aCa CDhe

ADAD / hDEAD
CFCF
dFGCF

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

GDCD
GDae
eCGD

27. Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł
Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał mnie
Chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył
Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!
Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy
Taki mały będę kochał Ciebie!
Gdy ja będę niczym,
Ty będziesz wszystkim
Chcę miłością stać się w Twoim sercu!
Odpocznij we mnie Umiłowany mój
Moja miłości, moje wszystko!
Odpocznij we mnie, mój Ukochany
Wejdę w zmartwychwstanie,
nie spostrzegłwszy śmierci.
28. Chcę wywyższać Imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś by mnie zbawić.
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.
29. Chwalę Ciebie Panie i wywyższam
Wznoszę w górę swoje ręce
uwielbiając Imię Twe
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!
30. Chwalcie Pana Niebios Chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Króla świata Bo On Bogiem jest!
Chwal duszo moja Pana mego Króla
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył
Chcę śpiewać memu Bogu
póki będę istniał
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!
Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię
Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!
Pan Bóg króluje, wesel się ziemio!
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!

DeGD
DeGD
hfGD
hfGA
DAe DA /x3

DAe DAD

DGA / GD

DGAGD
DGAhG
AD / GAD

A cis
hE
A fis
hE
eD Ce
eDe
eDCe

31. Chwała Bogu Ojcu
W chwale Jego Syn
Chwała Tobie Duchu
Tworzysz jedno w Nich. Śpiewajmy: Alleluja Panu,
Alleluja. Alleluja. /2x
32. Ciebie Panie pragnę
Ciebie Panie chcę
W sercu moim miejsce dla Ciebie jest
Proszę wejdź, nie pukaj,
Drzwi otwarte są
Czuj się jak u siebie,
Tutaj jest Twój dom
I bądźmy razem
Aż po życia mego kres
Ja i Ty i Ty i ja
Niech spotkanie nasze
całą wieczność trwa.

eD

/x3

eDe
eDhe

Ah cis D

fis cis h cis D

33. Dziękować Ci Panie dziś chcę
Za miłość i łaskę Twą.
Dziękować Ci Panie dzisiaj chcę
Bo Ty sam chronisz kroki me.
To Ty, to Ty (2x) To Ty Bóg wszechmocny Adonai.
To Ty, to Ty (2x) To Ty mój wszechmocny Pan.

DA
GeA
DheG
DAD
DAeG DheA
DAeG DAD

34. Emmanuel
W głębi duszy wołam Ciebie,
DGAhEA
uwielbiony bądź Panie mój.
Fis h fis h CA
Bo przy Tobie mój Jezu
DGAhEA
smutek w radość zamienia się.
Fis h fis h CA
Z głosem ludzi i aniołów
cały wszechświat oddaje Ci cześć
Ty podnosisz z popiołów,
Zmartwychwstaniem Tyś moim jest
O Emanuel, o Emanuel,
G fis h
Ty jesteś jak wiatr, co unosi mnie
eDD7
O Emanuel, o Emanuel,
G fis h
Ty jesteś jak wiatr, co unosi mnie do gwiazd
eDA
Bogiem z nami jesteś Panie,
Twa obecność dodaje mi sił
Z ufną wiarą chcę prosić,
abyś w życiu mym zawsze był.
Dotknij łaską moje życie,
niech Twa miłość przemienia mnie wciąż
Dobry Mistrzu, ku Tobie tę modlitwę wyśpiewam dziś.

35. 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
Gloria...
Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy Ojca
Zmiłuj się nad nami
Albowiem tylko Tyś jest Święty
Tylko Tyś jest Panem
Tylko Tyś Najwyższy
Jezu Chryste, z Duchem Świętym
W chwale Boga Ojca
Amen, amen, amen, amen, amen.
36. Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
i śpiewać psalm Twojemu imieniu
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
a nocą wierność Twoją,
przy dziesięciostrunnej harfie
i lutni i dźwięcznej cytrze.

CeFG

a7d7
G7CE
a7d7
aEF
d7a7 E

37. Jesteś blisko mnie,
tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe,
wiem, jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów, że:
Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość,
jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.
38. Jesteś Królem! (powt.) 2x
Królem jest Bóg! / 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go!

DAhG

39. Jesteś radością mojego życia
O, O - O Panie mój / 2x
Ty jesteś moim Panem. (3x)
Na zawsze jesteś Panem mym.
Jesteś miłością ...
Jesteś pokojem ...

GDCD
CDG
GCD7G
ea7D7G

40. Jezu, jesteś Królem,
Oddajemy Ci cześć
Stoisz tu pośród dzieci Twych
Wielbimy majestat Twój
I wielbiąc Ciebie wznosimy tron /3x
Przyjdź Jezu i króluj nam

Ca
FdG
aFea
FdGG7
FGCa /x3
FGC

41. Jezu mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dajesz Swojego Ducha, uwielbiam Cię.
42. Jezus mą miłością jest
Jezus moją miłością jest
Panie, kocham Cię.

eDeH7

CaFGC / G7

43. Jezu, Jezu, wspomnij na mnie /4x
Jeśli mnie nie podtrzymasz Panie, to umrę
Wspomnij na mnie ze swego Królestwa
Bo chcę uciec z miejsca,
gdzie mnie postawiłeś
Wcale nie jest mi łatwo oddać życie
Podtrzymaj moje mdlejące ramiona
Nie pozwól mi zejść z drzewa życia
Tu wysoko mi pokaż ziemię obietnicy
Tu przed śmiercią niech się rozraduję

FGC FGa
aDa
FGCE
ADa
FGa

44. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja.
45. Jezus, Najwyższe Imię
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, Słowo Żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn Umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów Król i Panów Pan.

eG Dhe
ae Dhe

Ce d7G7
Ce d7G7 CC7
FdGCa
ad7GCC7
FdGCa
ad7GC

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

adG7C
adE

D7eAD
heAD

47. Jezus, jak cudowny to Pan
W Nim przebaczenia i miłości jest zdrój
Jego blask światłem darzy nas
Jezus, jak cudowny to Pan.
48. Jezus zwyciężył to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem o Alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem (x4)
Tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.
49. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
Pokonał śmierć, pokonał mój grzech.
Zmartwychwstał Pan i królem jest.

dg
CFA7
dg
A7D
dgCFA7
dgA7d / A7
DeGAD
GD
GD / A

50. Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie.
Chwałę z serca swego dam.
Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego życia!
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy swej!
W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień!
W jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.
51. Każdego dni przy Tobie trwać
Poznawać Ciebie / 2x
Pragnę bliżej Ciebie być /2x
Jeszcze bardziej kochać Cię,
Jeszcze dłużej wielbić chcę,
Rozkochać się
Kocham Cię….

DhAG

52. Król Królów Pan Panów, chwała, alleluja!
Jezus, Książe Pokoju, chwała, alleluja!
53. Ku Tobie Panie wznoszę tęskną moją duszę
Mój Boże, Tobie ufam, Ciebie szukam.
54. Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alleluja!
(Chwalcie Pana wszystkie narody.)0

dCad
FCA7d

eH7e
ea7
DGH7
aEaG
CGaFdE

55. Misericordias Domini in aeternum cantabo
(zawsze będę sławił Miłosierdzie Pana)
56. Mój Pan mocą moją jest
Pieśnią i zbawieniem
On Bogiem mym (2x)
Dla Ciebie otwieram serce swe (3x)
Mój Pan Królem był i jest
Na zawsze i na wieki. Amen (2x)
57. Na krzyżu poślubił mnie Pan
Krzyż jest słodkim łożem miłości
Tam słucham Jego milczenia
Cisza rozdarła zasłonę w świątyni
Oblicze Przedwiecznej Miłości
W pełni się wtedy odsłoniło
Spadł deszcz, paschalny spadł deszcz
Moje szaty znów są śnieżnobiałe.
Myślałam, że to może ogrodnik
Bo w grodzie wezwał mnie po imieniu
Mam pierścień, na palcu mam pierścień
Ojciec mi go tam nałożył
Chcę tańczyć, z radości chcę tańczyć
Moje serce dziś omdlewa z miłości
Zmartwychwstał (Alleluja),
prawdziwie zmartwychwstał (Alleluja)
Pocieszycie mi to dziś powiedział
Alleluja (powt) Alleluja (powt.)
Moje serce dziś omdlewa z miłości.
58. Niczym się nie trap niczego nie bój.
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi.
Niczym się nie trap, niczego nie bój.
Bóg Miłością jest!
59. Nie bój się, nie lękaj się,
Bóg sam wystarczy (2x)
(On jest siłą mocą wielką,
On jest prawdą niepojętą,
Więc nie lękaj się,
uwierz Bóg wystarczy Sam
Bóg sam wystarczy)
Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy (2x)

dAdC
FCdAd

AA7 GDA
GDA

dada
CGda

adG7C
FdGC
adG7C
adEa

dgdg
dCFA7 / dA

60. Naucz mnie miłości krzyża (powt.)
Wciąż umierać razem z Tobą – Baranku
Naucz mnie miłości krzyża (powt.)
We krwi Twojej płukać szaty - Baranku
Spójrz Panie na słabe serce moje
Które pragnie rozdawać Twą miłość
Nie tylko przyjaciołom,
a nade wszystko wrogom
Ty ukryty w mym wnętrzu kochaj
Pełen miłości patrzysz z drzewa krzyża
Rozciągając szeroko ramiona
Niech każde cierpienie
przybliża mnie do Ciebie
Naucz mnie ofiary Baranku milczący.

dd
FCAd
dCgA
dCgA
dgAd
gAd

61. Niechaj miłość Twa jak potężna fala
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój
Chryste, dotknij mnie.

DGDDGA
fis h fis h
GAD

62. Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie.
Pieśnią chcę chwalić imię Twe
I z dziękczynieniem chwalić Cię.
63. Niech oblicze Twe, Panie mój,
zajaśnieje nad sługą twym.
Niech oświeca mnie Jego blask.

x2

A7DhG

aCFC
FCaG
GaGa

64. Oczarowałaś me serce, siostro ma, Oblubienico
Oczarowałaś me serce Jednym paciorkiem Twych naszyjników
Jednym spojrzeniem Twych oczu Zachwyciłaś mą duszę
Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku...
Wprowadź mnie królu w Twe komnaty
Cieszyć się będziemy i weselić Tobą
O Ty, którego miłuje dusza moja
Wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada
Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma, Oblubienico
Jak piękna jest miłość Twa, Słodsza od wina
A zapach Twoich szat Nad wszystkie balsamy
Wprowadź mnie królu w Twe komnaty..
Miodem najświeższym ociekają wargi Twe...
Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, Oblubienico
Ogrodem zamkniętym źródłem zapieczętowanym
Jak lilia pośród cierni Tak Ty pośród dziewcząt
O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna..
65. Ofiaruję Tobie, Panie mój
Całe życie me, Cały jestem Twój - aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.

DahDGg /x2
A / D(A)

he GDA
fis GDA
fis GDA
DA fis
hAG fis
DAG fis
hAG fis
hAh

66. Ojcze, chwała Tobie
Swe życie składam Tobie,
Kocham Ciebie.
Jezu, chwała Tobie.....
Duchu, Chwała Tobie...

DeAD
heAD
hGAD

67. Ojcze w Twoje ręce powierzam Ducha mego! (2x)
Całuj mnie pocałunkami Twoich ust
Jak słodka Twoja miłość jest
Pociągnij mnie biegnijmy
Całuj mnie pragnę Ciebie
Napełnij mnie Twoim Słowem
Łoże nasze z zieleni
Chora jestem z miłości
Całuj mnie pragnę Ciebie
Powstań wietrze z północy
Powstań wietrze z południa
Wietrze wiej przez mój ogród
Bo omdlewam z miłości
Życie ze mnie odeszło
Miły mój się oddalił
Jam jest mego miłego
A On jest cały mój
Na cóż budzić ze snu moją umiłowaną
Póki nie zechce sama,
póki nie zechce sama
68. O Jezu, cichy i pokorny
Uczyń serce me według serca Twego.
70. Oto stoję u drzwi i kołaczę (2x)
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a On ze mną.
71. Oto ja poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moja rozkoszą będzie być posłusznym
Daj mi Twego Ducha,
abym mógł stać się chlebem
abym stał się winem,
abym gasił Twe pragnienie
Nie chce Ci już mówić
o moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.

da
dCda
FCd
aFGdG
DGA
DGA
DGA
GhGA
fis h
GA
fis h
GA

adaGa
CGda

72. O usłysz mój głos (2x), Panie mój wołam Cię.
O usłysz mój głos (2x), przyjdź i wysłuchaj mnie.
73. Pan blisko jest, oczekuj Go
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

aFG CdE
aFG CEa

aFdE7
aGC dEa

74. Pan jest pasterzem moim
aE
Niczego mi nie braknie.
FGCC7
Na niwach zielonych pasie mnie,
FGCG7C
Nad wody spokojne prowadzi mnie. daEa
75. Panie Ty znasz moje imię, ukryte jest w Tobie
Objawiaj Swoją miłość Którą zachowałeś dla mnie.
76. Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość swą wyznaję Ci:
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w Prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie – uświęć je.

ADA GA
ADA hA

EA
EA
E gis fis H7
EA
gis cis
fis H7 fis H7 fis H7
EH7

77. Panie, przepasz mnie
aF
I poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść
GC
Panie, o Panie, przepasz mnie - 2x
FGa
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Ea
Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham /2x dada / dFE
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci
Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię!
78. Panie, Twój tron wznosi się
nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy Panie mój,
Królu mój (2x)
Wywyższamy Cię (3x) Boże nasz.

DeADh
he AD
AD fis GAD

79. Panie wielbię Cięi chcę z dnia na dzień
Bliżej Ciebie być, z Tobą zawsze żyć, Panie wielbię Cię
80. Panu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego Święte Imię.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

dCF
CFad
FCF dCd

81. Raduje się dusza ma Wielbi Pana swego dA (A7) dA
Będę Ci śpiewał z całej siły
FC
Sławić Cię będę za Twe dzieła
dA
Będę Ci śpiewał z całej siły
Błogosławić będę Twoje Imię
Jest miłosierny Pan Zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem
Pan, mój Zbawca.
82. 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.
83. Śpiewa Izrael swemu Panu dziś /2x
Śpiewa, śpiewa Izrael /3x
Śpiewa swemu Panu dziś.

E fis gis fis E

dA7

84. Święty / x5 Pan,
Święty / x4 Bóg i Król. / x2 (wszystko)
Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość się. / x2
85. Ta krew z grzechu obmywa mnie.
Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu
Ta krew z grzechu obmywa mnie
To jest Baranka święta Krew
86. Tobie chór aniołów
śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi / 2x
Alleluja (Alleluja) /3x
Chwała i cześć!

De
AD fis
he
AD

DhGA
GhG
eA

87. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają
Twój krzyż, prosty, drewniany, a jakże wielki
W jego wnętrzu mała monstrancja – Twoje Ciało
I pięć strużek krwi błogosławi ziemię,
Naucz mnie umierać!
Duchu przyjdź, Duchu przyjdź,
O Duchu Święty przyjdź – 2x
Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża
Przytuliły mnie mocno do Twojego serca
I ujrzałem w każdym upadku moim promień miłosierdzia
A w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei,
Że jedna kropla Krwi Twojej:
Spadając na mą pustynię
Zrodzi szaleństwo zielonej miłości. (2x)

88. Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp
I światłem na mojej ścieżce.

aFGE7
FE7a

89. Ubi caritas et amor
Ubi caritas, Deus ibi est
Tam gdzie miłość jest i dobroć
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg
90. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię
Swym Duchem ogarnij mnie.
Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją świętą twarz
I w miłość Twoją wtopić się.
91. Uwielbiam Imię Twoje, Panie.
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
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.

Dh
eA7
DDh
GA7D / A7

GCD
GCD
eC
aDD7
GCD / x3
CD / D7

92. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas (2x)
Uwielbiajmy Jezusa,bo kocha nas jak nikt.
Swoje serce Mu dajmy...
życie, - wiarę, - nadzieję - miłość

CGC
CFG
FGCa / CGC / G7

93. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę. On źródłem życia jest.

aDa FGCE
aDa FGa

94. Witaj Panie, dobrze, że jesteś.
Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie. Dobrze, że przyszedłeś! /2x
95. Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony
jesteś godzien honoru i czci
Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić
i sławić przez wszystkie moje dni.
96. 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.

Dh
eAD
Dh
eAD
CdG

eD
CDe

97. Wielki jest Pan nasz, godny chwały i czci,
A miasto Boga świętym miejscem jest,
Radością ziemi Pan.
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam,
On mocnym Swym ramieniem wspiera nas,
Kolana skłońmy swe.
Wywyższać chcemy Panie Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu.
W Tobie Panie pokładamy ufność swą.
Jedynie Tyś Najwyższym Bogiem
Tu na ziemi i na niebiosach.

DeAD
eAh
DeA /x2

D fis GeA / D

98. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie

e
DCe

Pan Najwyższy, straszliwy – jest Królem całej ziemi!
On poddaje nam narody – jest Królem całej ziemi!
Ludy rzuca pod stopy – jest Królem całej ziemi!
Bóg Abrahama!
Wybrał dla nas dziedzictwo – jest Królem całej ziemi!
On nas bardzo miłuje – jest Królem całej ziemi!
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie – jest Królem całej ziemi!
Bóg Abrahama!
On zasiada na tronie – jest Królem całej ziemi!
Możni świata hołd Mu złożą – jest Królem całej ziemi!
Bo do Niego należą – jest Królem całej ziemi!
Bóg Abrahama!

DCe

100. Zabierz, Panie (modlitwa o miłość)
Zabierz, Panie, i przyjmij
całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
Cokolwiek mam i posiadam.
Ref. Ty mi to wszystko dałeś,
Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
według Twojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę.
Ref. Albowiem to mi wystarczy /2x
Twoje jest wszystko,
Twoje jest wszystko.
Albowiem to mi wystarczy /2x
Twoje jest wszystko. Amen.

aGFEa
F7e7d7CG
F7ed7C F7Gd7C
d7CGCFCGE

99. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie,
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.

aDa
FG
FG
AFEa

101. Zmartwychwstał Chrystus Król
Zakrólował nasz Bóg
Śmiercią zwyciężył śmierć
Życie nam dał na wieki.
102. Z tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie
a noc tak jak dzień zajaśnieje
103. Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
69. O mój najsłodszy Jezu
H 7e
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma
H 7C H 7C
Niechże ta chwila teraz to szczęście mi da H7e

dBFC /x2
gdFC
dCFgA7

