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GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

JUTRZNIA 

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, 
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. 

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy, 
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. 

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu, 
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku i zawsze i ninie, 
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. 

HYMN 

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa, 
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa! 

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, 
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości! 

Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu, 
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu; 

Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, 
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste, 

Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie, 
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie 
 
K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko, 
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie 
gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia 
swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich 
grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane 
Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego 
błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, 
któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, 
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, 
Bóg na wieki wieków. 
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W.: Amen. 
 
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, 
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
K.: Błogosławmy Panu, 
W.: Bogu chwała. 
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech 
odpoczywają w pokoju. 
W.: Amen. 

PRYMA 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony, 
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. 

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, 
Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona. 

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami; 
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami. 

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, 
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. 
 
K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym, 
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. 
K.: Pani, wysłuchaj… 

TERCJA 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Witaj arko przymierza, tronie Salomona, 
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona. 

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca, 
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. 

Brama rajska zamkniona, runo Gedeona, 
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. 

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy 
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. 

Który Ciebie za matkę obierając sobie, 
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie. 
 
K.: Ja mieszkam na wysokościach, 
W.: I tron mój w słupie obłoku. 
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K.: Pani, wysłuchaj… 
 
 

SEKSTA 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego, 
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego. 

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, 
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości! 

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, 
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona. 

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, 
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona. 
 
K.: Jak lilia między cierniem, 
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. 
K.: Pani, wysłuchaj… 

NONA 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona, 
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. 

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, 
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. 

O mężna biołogłowo, Judyt wojująca. 
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. 

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, 
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. 
 
K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, 
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. 
K.: Pani, wysłuchaj… 

NIESZPORY 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, 
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. 
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Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, 
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony. 

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, 
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje. 

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, 
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi. 
 
K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca, 
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię. 
K.: Pani, wysłuchaj… 

KOMPLETA 

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, 
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. 

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy... 

HYMN 

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości, 
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, 
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie. 

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących, 
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. 

Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, 
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. 
 
K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje, 
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. 
K.: Pani, wysłuchaj… 

OFIAROWANIE GODZINEK 

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie 
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie; 

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, 
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. 

ANTYFONA 

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, 
ani uczynkowej winy skaza nie postała. 
 
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była. 
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. 
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Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś 
przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna 
od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie 
dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na 
wieki wieków. 
 
W.: Amen. 
 
 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci a  G 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo F  E 
Najmilszego Syna Twojego,  
a Pana naszego Jezusa Chrystusa  
  
Na przebłaganie za grzechy nasze a  C 
i świata całego. /2x F  E 
  
Dla Jego bolesnej męki a  G  a 
miej miłosierdzie dla nas C  G  C 
i świata całego./10x E  a 
  
Święty Boże, G  a 
Święty Mocny, G  a 
Święty Nieśmiertelny G  a 
Zmiłuj się nad nami a  G  C 
I nad całym światem. G  a 
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Abba Ojcze 

    C             F          G  C 
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie 
e              F         G  G7 
Z kajdan i samych siebie 
      E          E7         a    F 
A Chrystus stając się bratem 
    C              F          G   G7 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
       C   F C  G    C   F C  G    C E           a  F            C G C   
[G7] 
Ref.:Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba, Abba Ojcze! Abba Ojcze! 
 
2. Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia 
On wyswobodził nas z śmierci 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
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Amen, jak Maryja 

    D            A          h              G 
1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów: 
D  h     e       A7 
Amen, jak Maryja, 
D  h     e       A7 
Amen, jak Maryja, 
D  h   e                A7        D    h 
Amen, widocznie Bóg tak chce. 
e     A7      D  h    e         A7    D      h 
Tak jak Maryja wypełniaj wolę Boga 
   e        A7         D            h 
I zanieś tam swój uśmiech 
           e        A7     D 
Gdzie często płyną łzy. 
 
2. Gdy z ciebie szydzą i z ciebie się śmieją, mów... 
 
3. Gdy w twoim sercu nic więcej prócz bólu, mów... 
 
4.Gdy Pan ciebie wezwie i głos Jego słyszysz, mów... 
 
5. Gdy Pan ciebie pośle do ludzi strapionych, mów... 
 
6. Gdy wolę Pana tak ciężko zrozumieć, mów... 
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Anioł Stróż 

 
     C 
1. Murarz wielkie domy stawia,  
G                         C 
by gdzie mieszkać było 
Muzyk gra na instrumencie, 
by się lepiej żyło 
Piekarz musi zaś pracować, 
by nie brakło chleba 
Anioł Stróż pilnuje duszy, 
by poszła do nieba 
 
          C                   G              C 
Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu 
 C 
Przy mnie stój, przy mnie stój 
G                  C 
w tańcu i w różańcu 
Aniele, Aniele wysłanniku Boga 
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga 
 
2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby, 
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby, 
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba, 
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba 
 
3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były, 
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły, 
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła, 
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła 
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Barka 

    D  A7                       h 
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
           G    e                       A       A7 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
               D     A7 
By łowić serca 
                     h        D7 
Słów Bożych prawdą. 
            G     A7                          D      h 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
          e    A7                       D     D7 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
          G     A7                      D         h 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
           e       A7                        D    [A7] 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 
 
2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe7 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 
 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
 
4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich  
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 
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Błogosław duszo moja Pana 

      E                          cis 
Błogosław duszo moja Pana, 
                     D2                     fis        D2 
Wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. 
Błogosław duszo moja Pana, 
Jego dobroci nigdy nie zapominaj. /x2 
 
     fis                                A 
1. On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, 
E 
Leczy wszystkie twoje choroby. 
Okazuje Swoje miłosierdzie, 
On ratuje Ciebie od zguby. 
On napełnia twoje życie dobrem, 
Aż odnowi się twoja młodość jak u orła. 
fis 
Nie odpłaca według grzechów, 
Nie chce wiecznie gniewać się. 
D2 
On pamięta żeśmy prochem, 
D2               H7 
On najlepiej wie! 
 
2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, 
Pan lituje się nad pokornym. 
On oddala od nas nasze winy, 
Jak daleko wschód od zachodu. 
Jak wysoko niebo jest nad ziemią 
Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją. 
 
Dni człowieka są jak trawa, 
Kwitnie On jak polny kwiat. 
Kiedy mocniej wiatr zawieje, 
Znika po nim ślad! 
 

E 
Błogosławcie Pana - wszyscy aniołowie! 
cis 
Błogosławcie Pana - wszyscy Jego ludzie! 
D2 
Błogosławcie Pana - wszystkie Jego działa! 
fis     D2 
Błogosławcie Go! 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Boża radość 

             D              
1. Boża radość jak rzeka, 
         G              D 
Boża radość jak rzeka, 
          D            h                 E7   A7 
Boża radość wypełnia duszę mą. 
          D            D7 
Boża radość jak rzeka, 
         G             D 
Boża radość jak rzeka, 
           D           A7              D 
Boża radość wypełnia duszę mą. 
 
2. Boża miłość jak rzeka ... 
 
3. Boży pokój jak rzeka ... 
 
4. Boża radość jak rzeka, 
 
5. Moc, odwaga i siła... 
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Bóg dał czas 

  e                            D 
1.Bóg dał czas na nadzieję 
              C                 H7 
Czas na siew i czas na żniwo 
e                          D 
Czas na taniec, na śmiech 
        C                         H7 
I na ciszę w kościołach widnych 
e                          D 
Bóg dał czas, żeby kochać 
        C                          H7 
żeby domy budować na skale 
e                   D                 C       H7  
Oto droga, by iść, co dzień dalej i dalej 
      G                        D 
Ref: Mogę dzielić się wiatrem i chlebem 
e                             C       D   
Tyle wspólnych znajdować spraw 
G                       D                   e              [C D] 
A na miłość pod twoim niebem tyle miejsc. 
 
2. Kiedy Pan wróci sądzić  
nasze czyny i naszą marność 
Damy kłosy a On spali plewy oddzieli ziarno 
Będzie sądzić z miłości  
Tej najprostszej i tej niełatwej 
Sądzić tylko z miłości 
To aż nadto, aż nadto 
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Chcę wywyższać imię Twe 

G          C                    D 
Chcę wywyższać Imię Twe 
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę 
Panie dziś raduję się 
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić 
G                C       D             C       G 
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie 
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług 
G           C           D            H7                e 
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty 
              C          D     G 
Chcę wywyższać Imię Twe 

 

Chlebie najcichszy, otul mnie 

  G             D                C                    D 
Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem 
          G                   D       a                 e 
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność 
 
  e                      C                    G              D 
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem /2x 
         e                  C        G                      D 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom /2x 
 
A ułomki chleba, które zostaną /2x 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /2x 
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Czy wy wiecie 

                 C                               G  
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?  
             G7                             C 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?  
             C7                              F 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?  
                 C                       G7      C 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 
  
Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.  
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.  
Pełni mocy, wdzięczności i chwały.  
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 
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Czarna Madonna 

 
             G                e 
1. Jest zakątek na tej ziemi,  
              C                   a 
Gdzie powracać każdy chce, 
               C            A 
Gdzie króluje Jej Oblicze,  
             D            D7 
Na Nim cięte rysy dwie.  
                 G                  e 
Wzrok ma smutny, zatroskany,  
           C                  a 
Jakby chciała prosić cię,  
                D              D7             G 
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.  
 
             G                         C 
Ref. Madonno, Czarna Madonno,  
        D7                                G     D7 
Jak dobrze Twym dzieckiem być!  
     G                          C 
O, pozwól, Czarna Madonno,  
         D7                    G       
W ramiona Twoje się skryć!  
 
2. 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: 
 
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój, 
Gdzie się człowiek schronić ma, 
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,  
Która ukojenie da? 
Więc błagamy, o Madonno,  
Skieruj wzrok na dzieci swe 
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię: 
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Do Ciebie Panie 

C 
     Do Ciebie Panie 
G 
    Woła dusza moja, 
C            G 
    Tęskni ciało me. 
 
C 
    Gdy nie ma Cię 
G 
    moje serce ogarnia lęk 
    przyjdź dotknij mnie 
    rozraduj mnie 
 
e  C            G                  D 
Jezu, pragnę blisko Ciebie być 
Jezu, w Twych ramionach się skryć 
słodycz Twą poznawać co dnia 
        e       C       G 
przy sercu Twym trwać. 

 

Dotknij Panie moich oczu 

G                               D      
   Dotknij Panie moich oczu, 
           e           C      D 
abym przejrzał, abym przejrzał 
   Dotnij Panie moich warg, 
abym przemówił z uwielbieniem 
G                               D       e 
   Dotknij Panie mego serca i oczyść je. 
                   C                a                  D 
Niech Twój  Święty Duch dziś ogarnia mnie. 
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Duchu Święty 

a         F          d        E7 
Duchu Święty, Duchu Święty /2x 
 
Przyjdź i rozpal nas, i utul nas, miłość nam daj! /2x 
 
O przyjdź i rozpal nas, i ulecz nas, miłość nam daj! /2x 
 
O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj! /2x 
 
O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj! /2x 

 

Duchu Święty wołam przyjdź 

D 
Duchu Święty wołam przyjdź, 
a7 
bądź jak ogień w duszy mej, 
G 
bądź jak ogień w ciele mym, 
D   G  D 
rozpal mnie! /2x 
 
                  a7   G                    D 
Wszechmogący Bóg jest pośród nas, 
miłosierdzie Jego wielkie jest. 
Okazuje dobroć swoją  dziś, 
      a7   G                              A 
dla tych, którzy chcą miłować Go. 
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Fale Twojej łaski 

G                   C 
Jesteś życiem mym, 
                  D             C 
więc każdy ruch robię w Tobie Jezu,  
G                   C                     D    C 
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi  
 
Jesteś drogą mą, 
więc każdy ruch robię w Tobie Jezu, 
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. 
 
 
Ref: Falę Twojej łaski Panie 
Gdzie nie spojrzę, tam wciąż widzę Cię 
Twa miłość mnie uwiodła 
Jezu, jakże to możliwe jest? 
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Historia (Gabriel zwiastował) 

 
    e                 C        G             D 
1. Gabriel zwiastował, że porodzi Syna 
 „Tak” odpowiedziała, wszystko się zaczyna 
To za sprawą Ducha, z nieba wysokiego 
e                  C         H7          e 
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego 
 
        a         e                a        e 
Ref.: Matko Nieskalana, Matko ukochana 
a         e                 H7         e 
Panno nad pannami oręduj za nami 
Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela 
Panno nad pannami oręduj za nami 
 
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 
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Gdy kiedyś Pan powróci 

 
                            D  G D                        D  G D 
1. Gdy kiedyś Pan,              powróci znów, 
                   D        h      e     A7 
Gdy kiedyś Pan powróci znów, 
         D   D7      G    g 
Abyśmy też tam byli, 
                    D       e A7 D 
Gdy kiedyś Pan powróci znów. 
 
2. Gdy Święci swój opuszczą grób... 
3. Gdy Boga tron otoczą w krąg... 
4. Gdy Księgę swą otworzy Bóg... 
5. Gdy po imieniu wezwie Pan... 
6. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg... 
7. Gdy zabrzmi pieśń: Alleluja... 

Gdy klęczę przed Tobą 

    G         h            C  D 
1. Gdy klęczę przed Tobą  
Modlę się i składam hołd, 
G          a         D           G 
Weź ten dzień, uczyń go Twym 
  C           D        G 
I we mnie miłość wznieć  
 
Ref.: 
G  h   C D  G  h  C  D 
Ave Maria, gratia plena 
G      a    D  G   C    D     G 
Dominus tecum, benedicta tu.  
 
2. Wszystko Tobie daję 
Każdy sen i każdą myśl 
Matko Boga, Matko moja 
Wznieś je przed Pana tron. 
 
3. Gdy klęczę przed Tobą, 
Widzę Twa radosną twarz. 
Każda myśl, każde słowo 
Niech spocznie w dłoniach Twych. 
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Gdy z wieży Gietrzwałdzkiej (mel. Po górach dolinach) 
(z „Przewodnika po Sanktuariach Maryjnych”, dwie 
przedostatnie zwrotki dopisała Lidia Szymanowska)  
     A7    D             h                  e        A7  D 
1. Gdy z wieży Gietrzwałdzkiej odezwał się dzwon, 
Maryja na klonie obrała swój tron. 
                    e    A7   D          A7          D 
Refren: Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja! 

      e    A7        D         e      A7 D 
O Gietrzwałdzka Panno Maryjo! 

2. Lud polski na Warmii przeżywał czas prób, 
Bo wiarę i język chciał wydrzeć nam wróg. 
Refren: Zdrowaś... 
3. W kościołach zamkniętych lud śpiewał i łkał, 
Jedyną nadzieję w Maryi wciąż miał. 
Refren: Zdrowaś... 
4. Nie opuść nas Matko i usłysz nasz głos, 
Bo coraz to cięższy jest dzieci Twych los. 
Refren: Zdrowaś... 
5. Kapłani w więzieniach, gdzie zimno i głód, 
W serdecznych modlitwach błagali o cud. 
Refren: Zdrowaś... 
6. Gdy czas był najcięższy, zwyciężył już wróg, 
Na prośbę Maryi zlitował się Bóg. 
Refren: Zdrowaś... 
7. Bóg wybrał dziewczynkę niewinną jak kwiat 
I jej to objawił tajemnic Swych świat. 
Refren: Zdrowaś... 
8. Justyna szczęśliwa, bo teraz już wie,  
Ze Jezus w Komunii zamieszka u niej. 
Refren: Zdrowaś... 
9. Do matki się tuli, serduszko jej drży,  
W niewinnych oczętach wzruszenia lśnią łzy. 
Refren: Zdrowaś... 
10. Stanęły przy drodze, gdzie blisko rósł klon, 
Wtem z wieży kościelnej odezwał się dzwon. 
Refren: Zdrowaś... 
11. Anielskie witanie odmawia dwugłos 
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I nagle klon światłem rozgorzał jak stos. 
Refren: Zdrowaś... 
12. Na klonie królowa z Dzieciątkiem jak cud, 
To Matka przybyła pocieszać swój lud. 
Refren: Zdrowaś... 
13. Barbara widziała też Panią, Jej blask, 
I wdowa i panna doznały tych łask. 
Refren: Zdrowaś... 
14. Jak nazwać Cię Pani i czego chcesz, mów! 
Jam Niepokalana, co mówię, to zrób! 
Refren: Zdrowaś... 
15. Różaniec trzy razy odmówcie co dnia, 
A o co prosicie, Bóg dobry wam da! 
Refren: Zdrowaś... 
16. Mężczyźni niech wreszcie przestaną już pić, 
Przykładnie z rodziną rozpoczną już żyć. 
Refren: Zdrowaś... 
17. Otworzę wam źródło obfite wśród łąk, 
Ta woda uleczy, wybawi was z mąk. 
Refren: Zdrowaś... 
18. A chorzy na oczy niech schylą tu skroń, 
I płótna kawałki zawieszą na klon. 
Refren:  Zdrowaś... 
19. Niech przyjdą tu wszyscy i modlą się w głos, 
Ja wszystkich wysłucham, odwrócę zły los.  
Refren: Zdrowaś... 
20. Nie smućcie się dzieci, już mija zły czas, 
Ja zawsze jak Matka tu będę wśród was. 
Refren: Zdrowaś... 
21. Dziś, gdy tu jesteśmy do serca nas tul, 
I otrzyj łzy świata, uśmierzaj nasz ból. 
Refren: Zdrowaś... 
22. Weź Kościół w opiekę i strzeż go od burz, 
Wszak Jemu powierzył sam Chrystus rząd dusz. 
Refren: Zdrowaś... 
23. Biskupów, kapłanów i wierny Twój lud, 
Weź w swoją obronę od wszelkich broń szkód. 
Refren: Zdrowaś... 
24. Jak Matka swe dzieci do serca nas tul, 
Pocieszaj płaczących i wszelki lecz ból. 
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Refren: Zdrowaś... 
25. Niech Chrystus panuje, nasz Pan i nasz Bóg, 
Niech naród nasz żyje bez wojen i trwóg. 
Refren: Zdrowaś... 
26. Witamy Cię Matko tu w Świątyni Twej, 
Maryjo łaskawie wysłuchać nas chciej. 
Refren: Zdrowaś... 
27. Z Włocławka jedziemy, by hołd oddać Ci, 
Weź Matko w Opiekę nas na wszystkie dni. 
Refren: Zdrowaś... 
28. Żegnamy Cię Matko, bo nadszedł już czas,  
Ty nas pobłogosław i módlcie za nas. 
 

Gorczyca 

a    
"Gdyby wiara twa była wielka jak 
               E                                   a     [A7] 
gorczycy ziarno"- te słowa mówi ci Pan. /x2 
              d                         a 
"I z taką wiarą rzekłbyś do góry  
             E                a 
przesuń się, przesuń się" /x2 
 
                                           E                                      a 
A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się. 
W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się. 
I chromy stanie na nogi swe, na nogi swe, na nogi swe. 
I kto łzy leje otrze je, otrze je, otrze je. 
Chory odzyska zdrowie swe, zdrowie swe, zdrowie swe. 
I kto jest smutny uśmiechnie się, uśmiechnie się, uśmiechnie 
się. 
 
E                                           a 
Spływa, spływa, spływa Duch Święty /x4 
 
                                              E                                     a 
Duch Święty swa mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie. 
Od czubka głowy, po stopy me, po stopy me, po stopy me. 
Duch Święty swą mocą dotyka cię, dotyka cię, dotyka cię. 
Od czubka głowy po stopy twe, po stopy twe, po stopy twe. 
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Idziemy razem 

 
                 E               A                E 
1. Idziemy razem, trzymamy się za ręce 
                   fis                             H7 
Codziennie głębiej poznając Boży szlak 
A kiedy miłość zakwitnie w sercach naszych 
Jakże cudowny jest wtedy ten świat 
 
          E 
Ref.: Raz, dwa, trzy, cały świat, 
                                     fis 
Niech cały świat śpiewa z nami 
  H7                                               E 
Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit 
E 
Ja i ty Boga chwal 
                                A 
Dziękuj za życie, za wszystko 
a                       E 
Ile masz w piersi tchu 
                       fis      H7           E 
Śpiewaj więc z nami, dziękując Mu. 
  
 
2. Idziemy razem trzymamy się za ręce, 
Jak wielu ludzi codziennie mija nas, 
Nie widząc innych, zapatrzeni w siebie, 
Spójrzcie na bliżnich, już najwyższy czas. 
  
3. Idziemy razem, trzymamy się za ręce, 
Codziennie głębiej poznając Boży szlak. 
A kiedy miłość zakwitła w sercach naszych, 
Jakże miłością wypiękniał ten świat. 
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Ja wierzę Panie, że to Ty 

     d                                  C 
1. Oto choruje ten, którego kochasz 
       B                     d 
lecz końcem nie jest śmierć 
         B               C 
Twa chwała jawi się 
 
Przychodzisz zbudzić mnie, gdy zasnę w śmierci. 
Gdy noc ogarnia mnie, 
Zapalasz światło swe. 
 
        B 
Gdy uwierzę 
                C               d 
Choćbym umarł, będę żył. 
     B    g B                            C 
Ty jesteś zmartwychwstaniem mym 
 
                       F               C 
Ref.: Ja wierzę Panie, że to Ty 
           d                     B 
Jesteś Tym, który miał przyjść 
Ja wierzę Panie, że to Ty 
Mesjasz Pan, Boży Syn 

Ja wierzę Panie, że to Ty 
Jesteś Tym, który miał przyjść 
Ja wierzę Panie, że to Ty 

                     B             d  
Mesjasz Pan, Boży Syn 

 
2. Widziałem Twoje łzy nad moim grobem 
Jak usunąłeś głaz- 
-niewolę i mój grzech 
 
Oto jak kochasz mnie – Ty jesteś Ojcem 
Ty dajesz życie mi 
Ty uwalniasz mnie 
 
Gdy uwierzę… 
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Jestem tu by wielbić 

 
    D                 A                    e              G 
1.Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności 
dałeś mi wzrok abym mógł widzieć Twą twarz 
i spojrzenie miłości którą roztapiasz mój strach 
 
                            D                            A 
Ref. Jestem tu by wielbić, by oddawać chwałę 
                    h                    G 
jestem tu by wyznać To mój Bóg, 
dobry i łaskawy, 
cały tak wspaniały, 
ponad wszystko cenny dla mnie jest. 
2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki, 
Jaśnieje w niebie Twój tron. 
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, 
By rajem stał się mój dom. 
 
Ref.: … 
 
   A        h        G 
I niczym nie odpłacę się 
Za miłość Twą i za Twój Krzyż 
 
           D                           A                        h   G 
Coda: Wezwij Imię Twego Pana, a On zbawi Cię 
 
 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody 
      C                   F                    G 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
       F                   d                    G 
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 
      C                    F                  G 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
       F                    d         G        C 
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 
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Jesteś blisko mnie 

 
e 
Jesteś blisko mnie -  
D                           A 
tęsknie za duchem Twym. 
Kocham kroki Twe, 
wiem jak pukasz do drzwi. 
C                  G                A 
Przychodzisz jak , ciepły wiatr, 
G             D             F       H7 
otwieram się i czuje znów, że: 
 
         e                        a        H7 
Ref: Twoja miłość, jak ciepły deszcz. 
e                          C        D            G 
Twoja miłość, jak morze gwiazd za dnia. 
           e                     a 
Twoja miłość sprawia, że 
             H7               e 
nieskończenie dobry święty  Duch, 
C h        e 
ogarnia mnie. 
 

Jeśli radość w sercu chcesz mieć 

 
     G                 h                   C     D 
1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć 
Radość, która wiecznie ma trwać 
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę 
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i moc 
Głoś chwałę i moc Głoś chwałę i moc 
 
2.  Jeśli pokój...   
 
3.  Jeśli miłość...  
 
4. Jeśli ufność ... 
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Jezus swoją Matkę pozostawił 

 
    D                h                e 
1. Jezus swoją Matkę pozostawił, 
  G                         A7               D 
Byś w swym życiu miał do kogo iść, 
Ona swą opieką Cię otoczy, 
Jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 
  
                    e               A7             D D7 
Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się 
 G               A7             DD7 
I pozostaw swoje troski Jej. 
 G                    A7                     D                e 
Ona z sercem Swym matczynym nieustannie czeka, 
   G               A7              D 
Abyś wyznał to, co gnębi cię. 
  
2. Nikt tak serca Twego nie zrozumie, 
Nikt tak kochać nie potrafi też. 
Nikt w miłości wytrwać tak nie umie 
Jak Madonna - zresztą o tym wiesz. 
  
Ref.: Wybierz się, wybierz się razem z nami 
Na wspaniały pielgrzymkowy szlak! 
Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na Jasnej Górze 
W Jej obliczu ujrzysz Boga znak. 
  
3. Wielu ludzi tutaj przybywało, 
By odszukać biegu życia treść, 
A Maryja zawsze to sprawiała, 
Że Krzyż Pana łatwiej było nieść. 



35 

 

 

Każdy wschód słońca 

    D                A             h 
1. My, którzy wszystko liczymy, 
           G           D           (GA) 
Ciebie mamy za darmo. 
                   D  A         h  G 
Dajesz nam Siebie w całości 
D                    A 
i jesteś taki rozrzutny. /PANIE.../ 
         D                   A 
Ref. Każdy wschód słońca 
  e               h 
Ciebie zapowiada, 
       G        D 
nie pozwól nam 
 G               A        (h) 
przespać poranka. (2x) 
 
2. Mało, że do nas przyszedłeś, 
co dzień dajesz nam Siebie. 
Zostałeś z nami w tym Chlebie, 
który bierzemy do ręki. 
 
3. Dałeś nam Siebie za darmo, 
Twoja hojność zdumiewa. 
Naucz nas liczyć dni nasze, 
niech człowiek już nie umiera. 
 
4. Ty jesteś pełnią życia, 
daj nam Twojego Chleba, 
daj nam oddychać wiecznością, 
Twój oddech ożywia i wspiera. 
 
5. Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, 
jak przyszedłeś już kiedyś. 
A co dzień nowy wschód słońca, 
niech Ciebie nam zapowiada. 
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Kocham, więc nie muszę się bać 

     A 
1. Kocham, więc nie muszę się bać; 
G                                      D 
zabierz mój strach, zabierz mój strach, 
                   A 
zabierz mój strach! 
 
Kocham, więc nie muszę się bać; 
zabierz mój strach./3x 
                     G     D     A 
Jezus mówi ci, że miłość ta 
G                            D                      A 
zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach. 
          A                                                               GD 
Ref.: Jezus (drogą), Jezus (prawdą), Jezus (życiem), oo.../4x 
 
2. Jezus daje ci miłość swą; 
nie lękaj się!/3x 
 
Jezus daje ci miłość swą; 
nie lękaj się!/3x 
 
Jezus mówi ci, że miłość ta 
zabiera strach!!!/3x 



37 

 

 

Krzycz na cześć Pana 

 
A           E 
Mój Jezu, mój Zbawco  
fis              E             D 
któż jest tak wielki jak TY? 
                         A   D                    A 
Przez wszystkie dni wysławiać chcę 
                          G         E 
wspaniałe dzieła Twoich rąk.  
Mój Panie, Obrońco,  
Źródło mych natchnień i sił 
niech cały świat, wszystko co jest, 
zawsze wielbi Imię Twe.  
 
         A                     fis          D             E 
Ref. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, 
A              fis            D             E 
ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest.  
A          fis             D              E 
Góry ustąpią na dźwięk Jego słów,  
                       D          E 
gdy przemówi Stwórca ziem.  
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk.  
Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. 
Co może równać się z tym co u Ciebie mam?  
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Kto zaufał Ci 

 

E               fis         cis 
Kto zaufał Ci, ten uwierzył, 
     A                          E 
że nie zawstydzi go nic 
                        fis                           cis 
Moc Twego ramienia jest skałą schronienia 
A                             E 
kiedy skrada się wróg. 
Szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic 
Moc Twego ramienia jest skałą schronienia 
Kiedy skrada się wróg 
 
C          D      e          C          D                    G 
Zawsze będę ufać, pomnażać wszelką Twą chwałę 
   C        D               e 
I głosić Twą sprawiedliwość, 
       a             C      D 
gdy sięga ona aż do nieba. 
Ubierasz mą duszę w dostojność 
To co umarłe ożywiasz 
Raduje się moje serce, 
                 a                      G               C                   B 
wierność Wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę. 
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Maryjo Królowo Polski 

 

        D                  A  D 
1.Maryjo Królowo Polski /2x 
 G 
Jestem przy Tobie 
     D 
Pamiętam o Tobie 
   A                           D (D7) 
I czuwam na każdy czas /2x 
 
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 
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Maryjo, Matko mojego wezwania 

 
G                                      h 
Maryjo matko mojego wezwania 
             e                             C          D 
Chcę i pragnę idąc za Twym słowem 
Czynić wszystko co powie mi Jezus 
Miłować Jego wolę  
A wszystko inne ze względu na Niego samego... 
 
ref. Bo tak jest z tymi którzy z ducha  
narodzili się  
Nikt nie wiem dokąd pójdą za wolą Twą/2 
 
Słuchać słowa całym sercem  
i w Duchu Świętym je wypełnić 
Amen, Amen, Amen.../2x 
 

Maryjo, śliczna Pani 

        G                 h 
1.Maryjo, śliczna Pani 
            C      D          G 
Matko Boga i ludzi na ziemi, 
        a            D              G              e 
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, 
            C                        A7                D  D7 
Ty nas wiedziesz przez Jezusa wieczny tron. 
 
             G      C     G 
Raf.: Maryja, Ave Maryja 
                         H7              E7 
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
      a                 D         G          E7 
By świat lepszy był, by w miłości żył, 
         a              D7                  G 
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, 
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Matko Boga, Królowo świata 

 
       e          A7   D               h        
Ref.: Matko Boga, Królowo świata, 
e          A7   D                 D7 
Matko ludzi - módl się za nami. 
e         A7    D             h 
Matko Boga, Królowo świata, 
e         A7                   D 
Matko ludzi - prowadź nas. 
 
    D             G            A7       D 
1. O Maryjo, Ty w mój każdy dzień - 
G                     D             G        A7 
prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
D                    G                   Fis      h 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
      G        D       A7       D 
Za siostrę, brata i za mnie też.  
 
2. O Maryjo, każdy człowiek powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za biednych, samotnych i głodnych też. 
 
3. O Maryjo, chory człowiek powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
By każdy wytrwał w cierpieniu swym.  
 
4. O Maryjo, mąż i żona powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za miłość w rodzinie, za zgodę w niej. 
 
5. O Maryjo, dziś dziewczyna powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za czystość dziewcząt, prostotę w nich. 
 



42 

 

6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za skromność chłopców i szczerość ich. 
 
7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za miłość rodziców do dzieci swych. 
 
8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za każde nowe życie, by mogło żyć. 
 
9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Za świętość kapłanów i Boga w nich. 
 
10. O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci: 
Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź! 
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te: 
Niech pokój i miłość na świecie zawsze trwa. 
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Pieśń uwielbienia Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej 

   C                           F           G  C                                  F           
G 
1.Panno Maryjo bądź uwielbiona! Od swych czcicieli bądź 
wysławiona, 
 a             e        F        G             a           e        F            G 
Jak godna Boska Matka Dziewica, którą niebieska światłość 
oświeca. 
 d          G              d            G     C                       G 
Obrałaś Gietrzwałd za swą stolicę, by opuszczone te okolice,  
d              G       d          G        C                          G 
Którym zagraża wiary wydarcie, znalazły w Tobie ucieczkę, 
wsparcie. 
 
        C              F       G     C             F  G 
Ref. Matko Gietrzwałdzka, módl się za nami. 
  C            e                   d         G    C 
Nie bójcie się,. Ja zawsze jestem z wami /x2 
 
2. Niechże Ci za to cześć, uwielbienie wraz z nami składa 
wszelkie stworzenie. 
Boś jest jak czyste niebo pogodna i wszego świata uwielbień 
godna. 
Wszyscy ptaszkowie wietrzni i leśni, dajcie mi swoje zachwytne 
pieśni. 
Niech wszystkie śpiewy i melodyje wielbią Najświętszą Pannę 
Maryję. 
 
Ref. 
 
3. Wy wszystkie kwiatki łąk, pól i borów, dajcie mi swoich barw i 
kolorów, 
Pachnideł, woni – niech Matce Bożej w dowód uczczenia 
wszystko się złoży. 
Ziemio, wydaj z swej ogromnej bryły bogactwa, co się w tobie 
ukryły. 
Diamenty, złoto, drogie kamienie, bym złożył Marii na Jej 
uczczenie. 
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Ref. 
 
4. Wszystkich Aniołów rozliczne chóry, co hymny dźwięczne z 
wielkiej pokory 
W niebie śpiewacie – złączcie swe pienie, z naszymi – Marii na 
uwielbienie 
Wy święci pańscy, coście kochali tu Matkę Boską, z Niej 
przykład brali, 
A za to wziął was Pan Bóg do siebie i uszczęśliwił na wieki w 
niebie. 
 
Ref. 
 
5. złączcie swe modły i dziękczynienia z moimi – na cześć 
Matki Zbawienia, 
Lecz choćby wszystko wraz się zebrało, by kochać Marię – zda 
się za mało. 
Ty, Jezu Chryste! Daj mi Twe serce, które przebodli włócznią 
morderce, 
Bo tylko sercem Twym dostatecznie można pokochać Twą 
Matkę wiecznie. 
 
 



45 

 

Matko, która nas znasz  

 

         e                       C 
Ref.: Matko, która nas znasz, 
  D                       e 
Z dziećmi Twymi bądź, 
 e               G                  D 
Na drogach nam nadzieją świeć, 
 e            D       e 
Z Synem Twym z nami idź! 
 
    G                                   e 
1. Z wszystkich niewiast wybrana - 
  e          D       e 
Przyjdź i drogę wskaż! 
 G                  e 
Córko ludu Bożego, 
      a                       H7 
Do Syna Twego nas prowadź. 
 e                  C 
Służebnico pokorna, 
 a       H7     e D 
Pokój światu daj. 
 
2. Królowo ognisk rodzinnych, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Dziewico, wzorze prostoty, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Oblubienico cieśli. 
Pokój światu daj. 
 
3. Królowo narodu naszego, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Uciśnionych nadziejo, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Światło łaknących prawdy. 
Pokój światu daj. 
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4. Pociecho ludu biednego, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Pani wszelkiej radości, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Matko tkliwego serca. 
Pokój światu daj. 
 
5. Dziewico, Matko Chrystusa, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Dziewico, Matko Kościoła, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Dziewico, Matko ludzi. 
Pokój światu daj. 
 
6. Matko, przez Syna nam dana, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Matko, która nas słuchasz, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Ty nas zawsze rozumiesz. 
Pokój światu daj. 
 
7. Dziewico z nami idąca, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Historii świata promieniu, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Pośredniczko najlepsza. 
Pokój światu daj. 
 
8. Matko ludzi bezdomnych, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Matko prześladowanych, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Matko dzieci wzgardzonych. 
Pokój światu daj. 
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9. Matko ludzi cierpiących, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Matko z sercem przeszytym, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
U stóp krzyża stojąca. 
Pokój światu daj. 
 
10. Matko płacząca nad nami, 
Przyjdź i drogę wskaż! 
Matko przed karą chroniąca, 
Do Syna Twego nas prowadź. 
Matko nas przyjmująca. 
Pokój światu daj. 
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Na jeziorze 

 
         D                 G 
Na jeziorze wielka burza 
         D         A         D 
Jezus ze mną w łodzi jest 
Na jeziorze wielka burza 
Jezus ze mną w łodzi jest 
 
  D            G 
On za rękę trzyma mnie 
  A               D 
Łódka nie kołysze się 
 
Na jeziorze wielka burza 
Jezus ze mną w łodzi jest 
 
 
 

Nie ma innego Boga 

 
C           F       G 
Nie ma innego Boga, 
C           F        G 
który by był jak Bóg nasz 
F              G            C                a 
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego 
F               G            C   C7 
Wielki jest Bóg, nasz Pan! 
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Niech Twój św. Duch 

 
                      D 
1.Niech Twój Święty Duch (2x) 
               h 
Dziś przenika mnie (2x) 
            D 
I niech zawsze juz (2x) 
          h 
Gości w duszy mej (2x) 
 
                   G 
Ref.: I niech spadnie deszcz 
         fis 
Błogosławieństw Twych 
          e 
Ojcze obmyj mnie 
             A7 
Duchu Święty przyjdź 
 
2.Duchu Święty przyjdź (2x) 
Działaj mocą w nas (2x) 
Duchu Święty przyjdź (2x) 
Przemień smutku czas (2x) 
 

O Najwyższy 

 
h       G     D       A                  h 
Chwalę Cię Panie całym swoim sercem 
Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła 
Cieszyć się będę i radować w Tobie 
G                                A                   Fis 
Psalm będę śpiewać na cześć Twego Imienia 
 
          h          GDA  (Fis) 
O najwyższy….4x 
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Oto jest dzień 

 
 D 
Oto jest dzień,/x2 
          e 
Który dał nam Pan./x2 
A 
Weselmy się./x2 
      D 
I radujmy się w nim./x2 
G                            D 
Oto jest dzień, który dał nam Pan! 
G                      D 
Weselmy się i radujmy się w nim. 
D 
Oto jest dzień, oto jest dzień, 
           e     A      D 
Który dał nam Pan! 
 

Otwórz me oczy 

 
D 
Otwórz me oczy, o Panie, 
fis 
otwórz me oczy i serce. 
                      G         D 
Chcę widzieć Ciebie. /2x 
 
                 A                   h 
Wywyższonego widzieć chcę, 
G                                                A 
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. 
A                       h 
Wylej swą siłę i moc, 
                         G                  A 
gdy śpiewam "święty, święty, święty". 
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Pan mnie strzeże 

                D                        G 
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże 
h                                                  A 
czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem 
 
D, h, G                                  A 
Czuwa nade mną Bóg /x3 mój Bóg 
 
D 
I nawet, gdybym nie miał nic, 
h 
A wiem, że obok jesteś Ty, 
G              A 
Ty jesteś ze mną. 
 
I nawet, gdyby ciemna noc, 
Ty trzymasz mocno moją dłoń, 
Ty jesteś ze mną. 
 
I gdybym został tutaj sam, 
Ty będziesz ze mną cały czas, 
Ty jesteś ze mną. 
 
Gdy ciężko i gdy nie mam sił, 
Tak proszę Cię, byś przy mnie był 
Ty jesteś ze mną. 
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Podnieś mnie Jezu 

 
e                             D               h 
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca x2 
G                                D            h 
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia 
e D e     e D e 
Amen. Amen. 

Przyjacielu 

 
              G              C 
1. Przyjacielu, chcę zostać z Tobą 
          D 
Przy Tobie chcę być 
I nie trzeba, byś mówił coś 
Wystarczy byś był 
 
       G               C                           G 
Ref: Bo nie ma większej miłości niż ta 
                          D                        G 
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć 
 
2. Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze 
I gdy jest mi źle. 
Przyjacielu, oddaję Ci w darze 
Dziś serce swe. 

Radością moją Jezus 

D             G     D       A             D 
Radością moją Jezus, dobry mój Pan. /4x 
 
Wielkiego Boga znam 
On zawsze przy mnie jest 
Wielkiego Boga znam 
On przy mnie jest, ze mną jest 
 
Jego miłość ogromna, ogromna, ogromna 
Przy niej moja tak mała, taka mała, taka mała 
Szaba balua Jezu, akina oo 
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Radość tchnij 

 

                D                                        G 
1. Radość tchnij, w serce me, bym Cię chwalił! 
              D                   h        E7    A7 
Radość tchnij, proszę, w serce me! 
             D                                       G      g 
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, 
               D                    e  A7 D 
bym Cię zawsze chwalił, Panie mój! 
 
         D                        G              E7 
Ref.: Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 
A7                          D   G    A7 
śpiewaj Panu, który Królem jest! 
 D                         G            E7 
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, 
A7                         D  G  D 
śpiewaj Panu cały dzień! 
 
2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął! 
Pokój tchnij, proszę, w serce me! 
Pokój tchnij w serce me bym odpoczął! 
Bym w spoczynku nawet chwalił Cię! 
 
3. Miłość tchnij w serce me, abym służył, 
miłość tchnij, proszę, w serce me! 
Miłość tchnij w serce me, abym służył! 
Bym swą służbą także chwalił Cię. 
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Raduje się dusza ma 

       e 
Raduje się dusza ma wielbi Pana swego 
  H7 
Będę Ci śpiewał z całej siły 
  e 
Sławić Cię będę za twe dzieła 
  H7 
Będę Ci śpiewał z całej siły 
  G 
Błogosławić będę Twoje Imię 
  D                        H7 
Jest miłosierny Pan Zastępów 
  e 
Moc Jego ramienia nad swym ludem 
    H7 
Pan, mój Zbawca! 
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Sandały 

           e                          D 
1. Gdy uczniów swych posyłał Pan 
      C                  e 
By nieśli wieść radosną, 
Żegnając ich dał swoją moc 
I mówił tak z miłością: 
 
         C    D    G                        C 
Ref: (Nie, nie, nie.) Nie warto na drogę tę 
       D                        e 
Sandałów i płaszcza zabierać 
(Nie, nie, nie.) Nie trzeba nam srebra brać 
O dach nad głową zabiegać. 
 
2. Nowinę tę głosili więc 
Po czterech stronach świata, 
Bogaci tak, nie mając nic 
Bo miłość jest tak bogata. 
 
3. Gdy ukończyli żniwo swe 
W ostatnią drogę ruszyli, 
Patrzyli w niebo na Ojca dom 
I tak z ufnością śpiewali: 
 

Spotkał mnie dziś Pan 

 

D            G           D     G           D         A        D 
Spotkał  mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam 
D        G       D    G           D           A          D 
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe 
          G    A   D       G           D 
Więc wszyscy razem chwalmy Go 
G          D               A     D 
Za to że trzyma nas ręką swą 
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Świat byłby taki ubogi 

 
                   E     A H7                E             A H7 
Świat byłby taki ubogi gdybyśmy się nie spotkali 
               E             A      H7 
Bo nasza miłość ubogaca świat 
                 E         A      H7             E  (A H7) 
ty kochasz mnie a Ciebie ja, a Ciebie ja 

Tchnij moc 

       e                C                  h                        e 
Ref.: Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me. /2x 
 
                                a                          e 
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, 
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć 
I z całej siły swej oddaję Ci cześć, 
                C D       e 
O, Panie mój, Panie mój. 
 
2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę, 
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę, 
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę, 
O Panie mój. 

Tobie chór Aniołów 

 
  D                                      h 
Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń 
 G                     A 
Chwała Barankowi        2x 
       G 
Alleluja, (Alleluja) 
        h 
Alleluja, (Alleluja) 
        G 
Alleluja, (Alleluja) 
 e           A 
chwała i cześć         2x 
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Ty tylko mnie poprowadź 

 

            G                     C 
1. Gdy drogi pomyli los zły 
   D                 h 
I oczy mgłą zasnuje 
          C                             D      G 
Miej w sobie tę ufność, Nie lękaj się. 
A kiedy gniew świat ci przesłoni 
I zazdrość jak chwast zakiełkuje 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się. 
 
            C                  D 
ref: Ty tylko mnie poprowadź 
 G            H7               e 
Tobie powierzam mą drogę, 
      C                   D                  G 
Ty tylko mnie poprowadź Panie mój 
 
2.Poprowadź jak jego prowadzisz 
Przez drogi najprostsze z możliwych 
I pokaż mi jedną Tę jedną z nich 
A kiedy już głos twój usłyszę 
I karmić się będę nim co dzień 
Miej w sobie tę ufność 
Nie lękaj się. 
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Tyś jak skała 

 
D                   G                 D 
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze 
 D              A       D 
Panie nasz, Boże nasz 
Tyś jak wiatr w swej naturze 
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas 

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

 
 

Uwielbiam Imię Twoje, Panie 

 
    G                  C         D 
Uwielbiam Imię Twoje, Panie. 
       G                      C         D 
Wywyższam Cię i daję Ci cześć. 
e                                         C 
W przedsionku chwały Twej staję 
a                                  D 
Z radością śpiewam Ci pieśń. 
 
 
                    G     C                 D 
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że 
Ja kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie. 
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił. 
                e                            D 
Dajesz mi siebie bym na wieki żył. 

javascript:void(0)
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Wojownicy Pana 

 

     D               G A     D              G A 
1. Wojownicy Pana – wojownicy Pana 
nie zabijają – nie zabijają; 
walczą miłością – walczą miłością, 
duchową amunicją – duchową amunicją! 
 
Ref.: 
Bo tylko Jezus – bo tylko Jezus;  
On moim Panem jest – On moim Panem jest! 
A Maryja – a Maryja; 
Ona moją Matką jest – Ona moją Matką jest! 
 
2. Weź udział w trudach – weź udział w trudach, 
i przeciwnościach – i przeciwnościach, 
jako dobry żołnierz – jako dobry żołnierz, 
Jezusa Chrystusa – Jezusa Chrystusa. 
 

Wszystkie narody 

 
G 
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie  
e 
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, 
      C                             D                     G 
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią. 
 
               G 
Ref.: Śpiewajcie, wszystkie narody 
        e 
Śpiewajcie, radosnym głosem 
        C     D     G 
Śpiewajcie, Królowi. 
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Wspaniałą Matką 

  D                          
1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, 
 G 
Biegnąc po pomoc w trosce i trudzie, 
     A                  D     A 
Bo Ty pomagasz nam. 
 D 
I patrzysz na nas czułym spojrzeniem, 
 G 
Pragniesz pomagać swoim ramieniem, 
       A               D      A 
Bo Tyś nadzieją nam. 
 

                D         
Ref.: Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie. 
  G 
Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie. 
 A                          A7         D      A 
Jesteś nam prawdy drogą do Syna. 
 D  
Za wszystkie troski i Twoje starania 
   G 
Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. 
  A                   A7         D 
Dzięki Ci za to, że jesteś Matką. 
 

2. Maryjo, Matko, my przychodzimy, 
O wstawiennictwo Ciebie prosimy, 
Bo Tyś ostoją nam. 
Ty nam podajesz pomocną rękę, 
Z życia usuwasz grzechu udrękę, 
Bo Tyś ratunkiem nam. 
  

3. Czarna Madonno z Tobą idziemy, 
Na Jasną Górę pielgrzymujemy, 
Bo Ty tam czekasz nas. 
Błogosław młodzież, utwierdź rodziny, 
Weź w Swą opiekę polskie dzieciny, 
Bo Tyś ostoją nam. 
  

4. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki, 
Tobie dajemy nasze wysiłki, 
Bo Tyś opieką nam. 
Ty zaś, o Matko, proś Syna Swego, 
Wstaw się za nami, Matko, do Niego, 
By On wysłuchał nas. 
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Wykrzykujcie na cześć Pana 

 
                    e                    C 
Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana 
                G   D 
Wszystkie ziemie 
Wśród okrzyków i radości 
wysławiajcie Go 
 
     C                             h 
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem 
      C                  H7 
On sam stworzył nas 
Jesteśmy Jego ludem 
Jesteśmy Jego własnością 
 
2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem 
Wśród hymnów w Jego przedsionki 
Błogosławcie imię Jego 
Chwalcie Pana dziś 
 
3. Albowiem dobry jest Pan 
Łaskawość Jego na wieki 
Albowiem dobry jest Pan 
Jego wierność przez pokolenia 
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Zaufaj Panu już dziś 

     E                      H 
1. Jak się nie bać, powiedz jak 
cis                     A 
Kiedy w strachu żyje świat 
E         H7            E 
Zaufaj Panu już dziś 
 
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 
 
        E        A            E 
Ref: Zaufaj Panu już dziś! 
E          H7        E 
Zaufaj Panu już dziś! 
 
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 
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Ziemia 

 
   G          C          D 
1.Ziemia, którą mi dajesz 
Nie jest, fikcją ani bajką. 
Wolność która mi dajesz 
Jest prawdziwa (prawdziwa, prawdziwa) 
 
Wszystkie góry na niebie muszą ustąpić 
Bo wiara góry przenosi 
A ja wierzę Tobie (ja wierzę Tobie) 
 
         G 
Ref: Będę tańczyć przed Twoim tronem 
D                                 e 
I oddam Tobie chwałę 
   C            G                D 
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 
I żaden Goliat nie może 
Z nim równać się. 
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Zobaczcie, jaką miłością 

 

        D          A        D     D7 
1. Zobaczcie, jaką miłością 
     G  H7       e      A7 
Obdarzył nas Ojciec! 
 
                D                     G 
Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu 
      DAD 
Alleluja! (2x) 
 
2. On nazwał nas swymi dziećmi 
I rzeczywiście nimi jesteśmy. 
 
3. Wiemy, że gdy się objawi, 
Będziemy do Niego podobni. 
 
4. Będziemy widzieć Pana 
Takiego, jaki jest. 
 
5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, 
Podobnie jak On jest święty. 
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Amen, amen Bóg miłością jest 
 
Amen, amen. Bóg miłością jest,               dCd 
Moje serce tą miłością płonie,                  FC 
Amen, amen. Jezus Panem jest,               dCd 
Jego Duch wypełnia wnętrze me.            BA7d 
 
On otworzył serce, by napoić mnie,                      FCF 
W cud zamienił przekleństwo tego świata.          gA7 
Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk.       FCF 
Od tej chwili już nie grzesz -do mnie rzekł.           gA7d 
 
Amen, amen. Bóg miłością jest,                   dCd 
Moje serce tą miłością płonie,                      FC 
Amen, amen. Jezus Panem jest,                   dCd 
Jego Duch wypełnia wnętrze me.                BA7d 
 
Moje serce zaorał, swoją zrosił Krwią,               FCF 
By wydało owoc przedziwny.                               gA7 
Bierzcie, jedzcie - powiedział - oto Ciało me,     FCF 
Abym ja tak samo czynić mógł.                           gA7d 
 
Amen, amen. Bóg miłością jest,                              dCd 
Moje serce tą miłością płonie,                                FC 
Amen, amen. Jezus Panem jest,                             dCd 
Jego Duch wypełnia wnętrze me.                          BA7d 
 
 On uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe                   FCF  
I nad ziemię został wywyższony.                             gA7 
Nieskalany Baranek, chcę się dotknąć Go             FCF 
I na wieki spocząć, spocząć w Nim.                        gA7d 
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Będę Cię sławił o panie 
 
D  h  a  e  
                  e         D                  h                e 
Będę Cię sławił, o Panie, z całego mego serca 
                e           a     C                    e 
Bo usłyszałeś, o Boże, słowa moich ust 
   e                        D         h             e 
Będę śpiewał Ci pieśni, wobec aniołów 
                    D                h               a                 e 
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu   przybytkowi 
 
 
Bo góry mogą ustąpić 
 
        C               F               C                    F 
Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić 
        C                        F 
i pagórki się zachwiać  /2x 
         G                   d 
Ale miłość Moja, miłość Moja                
  F                               G                   C        F     C  F 
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan.     
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Chcę roznosić Twój chleb Panie 
  a C G a C G d 
a                C             G d 
1.Skąd weźmiemy Panie chleb? 
a C  G  
Obok nas wielki tłum 
a C       G d 
Oto Pascha zbliża się 
a C  G  
Uczyń znak, uczyń cud 
 
F  G       a 
Chcę roznosić Twój chleb Panie 
F  G        a 
Chcę roznosić Twój chleb 
F  G       C F 
Chcę by życie mnożyło się 
F G        d 
Oto ja, poślij mnie 
 
2.Choć nie we mnie źródła są 
Widzę we mnie Twój cud 
Chleb w mych rękach mnoży się 
By nasycić ich głód 
 
3.Twego chleba dawaj nam 
Objaw nam życie Swe 
Tyś jest pokarm, napój nasz 
Tyś jest nasz życia chleb 
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Do Serca Jezusowego 
 
e C G D 
 e                     C              G     D       
Jezu cichy i serca pokornego, 
              e                 C                  G         H 
Uczyń serca nasze według serca Twego!  
    D                          D                  A 
Ty, który pocieszasz serca strapione,  
   C                     G                                A 
Weź nasze - kamienne, a swoje - wcielone  
   e                       CGD eCGD 
Nam daj!   
 
 
Duchu uwielbienia 
 
   C      d7              C                  d7 
Duchu uwielbienia przyjdź, zagarnij nas 
  C       d7              C                 d7 
Duchu uwielbienia przyjdź, zagarnij nas 
         F                             G 
Weź krew, a siebie nam daj 
        F                       G 
Weź krew i wylej na świat 
                   C        d7  
Miłosierdzie swoje.   x2 
 
 
Jezu Tyś jest światłością mej duszy 
 
   a d a E a    
   a             d            G               C 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.  
   a                      G                   C      d           E 
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. 
   a             d           G                 C 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.    
  a            d              a         E         a    
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.      
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Krzyż jest drogowskazem 
 
 e7 A e7 A 
    e7                                                          A 
1. Wśród tych krzyży wielu powiedz, który wybrać mam, 
 e7                                           A 
który wziąć, by odpowiedni skutek dla mnie miał, 
 G      a7                         G            a7 
bym poznawał świat, ludziom dobroć dał. 
 
      C                         D         G                  e7 
Ref. To nieważne który, ważne że mi dał, 
C                    D          G                 e7 
na początku życia, ten najlepszy dar. 
C                            D                 G                        e7 
Krzyż jest drogowskazem, skrzyżowaniem dróg. 
          D                            a7               e 
Jestem z Nim, poprzez krzyż czuję Go. /2x 
 
2. Chrystus oddał życie bym mógł blisko Niego być, 
mógł doświadczać krzywdy, cierpieć, sercem zwalczać zło, 
ciągle zbliżać się, cierpieć tak jak On. 
 
Ref. Chrystus mnie ukochał, wielką łaskę dał, 
na początku życia ten najlepszy dar. 
Krzyż jest drogowskazem, skrzyżowaniem dróg. 
Jestem z Nim, poprzez krzyż czuję Go 
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Którzy ufają Panu 
 
  d                C   F                      C   F 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
  C                    d 
Nieporuszona, trwająca przez wieki   x2 
 
 d                        C                 F                   C 
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają 
 d          C                   d 
Którzy ufają Jego dobroci 
 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
Nieporuszona, trwająca przez wieki  x2 
 
Ufałem Panu nawet w wielkim ucisku 
On mi zawsze przychodzi z pomocą 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
Nieporuszona, trwająca przez wieki   x2 
 
Odzyskują siły Ci, którzy Panu ufają 
Otrzymują skrzydła jak orły 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
Nieporuszona, trwająca przez wieki   x2 
 
Na obu swoich dłoniach wyrył me imię 
Miłuje mnie odwieczną miłością 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
Nieporuszona, trwająca przez wieki   x2 
 
W krzyżu Pana moja moc jest i siła 
Nie zginie ten, kto się krzyża uchwycił 
Którzy ufają Panu są jak góra Syjon 
Nieporuszona, trwająca przez wieki   x2 
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Nasz Bóg jest potężny w mocy swej 
a h e 
 e        C               G                  D 
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej  
     e                     C    
Króluje nad nami dziś      
             G                          a             h       e  
z nieba rządzi w mocy, miłości mądrości swej.     
 
 
Pozdrawiam Cię Matko 
 d 
Pozdrawiam Cię Matko Syna Bożego              
                            C    a                        d 
Matko módl się za nami byśmy Słowo głosili            
  d   
Chrystusa ukrzyżowanego 
                           C   a                        d        D7 
Nie w mądrości słowa, ale zgodnie z krzyżem 
                                                         
        g                    C        d 
 ref. Za nami wstawiaj się Maryjo                      
     g          C                     d    D7     
By nie został zniweczony krzyż                   
  g                 C            d         
Za nami wstawiaj się Maryjo                      
  g               d                    C                  d     C    d 
Aby został wywyższony Jezus Chrystus, Twój Syn   
 
   Krzyż jest głupstwem dla tych, co są ze świata 
   Bo świat szuka mądrości, bo świat chce ujrzeć znaki 
   My głosimy ukrzyżowanego 
   On zgorszeniem dla pogan, On jest dla nas mądrością 
 
   Módl się za nami, byśmy niczego nie znali 
   Jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego 
   By nasze głoszenie nie uwodziło mądrością 
   Aby ukazało Świętego ducha i moc 
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Przeogromna ziemio 
 
    a  F  E  E 
                       a                                     C 
Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk, 
                     d                               E 
wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj. 
                          a                             C 
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd 
                   F                                        E 
i ogromne słońce, przed Panem swym tańcz. 
 
Ref.: 
                         F                                  e 
O Najwyższy nasz, na dłonie wzniesione me spójrz, 
                         F                              E 
niech płynie chwała jak kadzideł dym. 
 
2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci 
Potoki niech mruczą, jezior tafla lśni. 
A szczytów majestat, sięgający chmur, 
Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu. 
 
3.Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg 
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud 
Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas 
Że ludzie to owce, a Ty pasterz nasz 
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Ratuj Panie 
 
e H7 e   
e                H7                     e 
Ratuj Panie i powstrzymaj burzę 
                    H7                          a              H7 
Nie daj mi zginąć pośród fal ogromnych 
               e  H7               a     C 
Obudź się, bo już tracę siły 
            H7                            e 
Ratuj mnie, podaj swoją rękę 
 
  H7                                                e 
1.Dlaczego zwątpiłeś - jakże brak ci wiary 
         a                                     H7 
Odwagi! Ja Jestem - nie bój się 
  C                            H7                    e 
Uwierz tylko, ufaj swemu Bogu 
  a                                                      H7 
Bo jeszcze wysławiać Go będziesz 
 
Ratuj…… 
 
H7                                           e 
2.Aniołowie moi na rękach Cię noszą 
                   a                                 H7 
Byś swej stopy nie uraził o kamień 
    C                             H7                  e 
Czuwam nad twym życiem dniem i nocą 
   a                                         H7 
Jestem cieniem przy twoim boku 
 
Ratuj….. 
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Słowa Twych ust 
 
C          F                    C 
Słowa, Słowa Twych ust  
          d                  G7     C 
Są pokarmem dla duszy mej!    x2 
  
             C                     F                    C 
Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa 
                 d                G7      C  
  - jest pokarmem dla duszy mej 
Słowo Pana, które trwa na wieki 
  - jest pokarmem dla duszy mej 
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu 
  - jest pokarmem dla duszy mej 
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe 
  - jest pokarmem dla duszy mej 
Słowa, Słowa Twych ust ……… 
 
 
Słowo Pana, to jest miecz Ducha   C   F   C 
  - jest pokarmem ...                          D  G7   C 
Słowo Pana jest żywe i skuteczne 
  - jest pokarmem ... 
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny 
  - jest pokarmem ... 
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę 
  - jest pokarmem ... 
Słowa, Słowa Twych ust …… 
 
Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie   C  F  C 
  - jest pokarmem ...                                         D  G7   C 
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia 
  - jest pokarmem ... 
Wypełnij na ziemi Swoje Słowo 
  - jest pokarmem ... 
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo! 
  - jest pokarmem ... 
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Schowaj mnie  
FGC 
C      G     a7              F         G 
Schowaj mnie pod skrzydła swe 
C   G     a7     d7             G 
Ukryj mnie w silnej dłoni swej 
 G               F                              C 
Kiedy fale mórz chcą porwać mnie 
                             F          G          a7 
Z Tobą wzniosę się podniesiesz mnie 
                        F                      C 
Panie Królem Tyś spienionych wód 
                F        G         C 
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg 
 
Tak mnie skrusz 
d  
d 
Tak mnie skrusz,  
  d 
Tak mnie złam, 
           d               F 
Tak mnie wypal, Jezu     
        C 
Byś został tylko Ty,  
            d                               A  
byś został tylko Ty,  jedynie Ty . 
 
 
W ciemności idziemy 
  aGCE FE  
  a                                            F                                               
W ciemności idziemy, w ciemności  
          a             d       E                                 
Do źródła Twojego życia   
  a           G                   C      E                     
Tylko pragnienie jest światłem 
  F                                    E                              
Tylko pragnienie jest światłem  
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Widzę nowe niebo i ziemię 
 
    D       G                   D        G 
1.Widzę nowe niebo i ziemię!   
   D         G             D        G 
Miasto święte Jeruzalem! 
  D        G                         D        G 
dzisiaj zstępuje do nas z nieba! 
 D           G                    D G 
miłość na nas wylewa się! 
 
 C                                             D  
R:Na skale zbudował swój Kościół  
  C                                D 
I bramy otchłani nie przemogą go 
  C                                             D 
Na skale zbudował swój Kościół 
   C                                                  D 
Barankowi cześć, chwała i moc.      x2 
 
2.Oto przybytek Boga z ludźmi 
 z nami Pan nasz Emmanuel 
śmierci, żałoby już odtąd nie będzie! 
 mądrość Krzyża napoi Cię 
 
Wielbię Cię 
C          E7             a                 F G 
Wielbię Cię, całe życie Ci oddaję 
 C         E7            a                   F G 
Wielbię Cię, choć uczynki moje małe 
C         E7                      a                F    G 
Wielbię Cię, noszę w sercu Twoje znamię 
E7         a                    F                 G        C 
Wielbię Cię, Ty znasz imię me na pamięć. 
 
Wielbię Cię, jesteś bliżej niż ja sobie 
Wielbię Cię, dałeś wszystko w swoim słowie 
Wielbię Cię, całym sercem, duszą,  ciałem 
Wielbię Cię, oto jestem dla Twej chwały. 
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Witaj Gwiazdo Morza 
 
C                       G           F                   G      C 
1.Witaj, Gwiazdo Morza – chwalmy na wieki Go! 
C                      G        F                  G       C 
Wielka Matko Boga – chwalmy na wieki Go! 
C                      G            F                 G       C 
Panno zawsze czysta – chwalmy na wieki Go! 
C                     G           F                 G        C 
Bramo niebios błoga – chwalmy na wieki Go! 
C                   G        F                G       C 
Ty, coś Gabriela – chwalmy na wieki Go! 
Słowem przywitana – ... 
Utwierdź nas w pokoju – ... 
Odmień Ewy miano – ... 
 
  F                        e 
Módl się za nami Matko 
 G                                      a 
Byśmy trwali przy Twoim Synu 
  F                G       C 
I chwalili na wieki Go    x2 
 
2.Winnych wyzwól z więzów - chwalmy na wieki Go! 
Ślepym powróć blaski – ... 
Uproś wszelkie łaski – ... 
Oddal nasze nędze – ... 
Okaż, żeś jest Matką – ... 
Wzrusz modłami swymi – ... 
Tego, co Twym Synem – ... 
Zechciał być na ziemi – ... 
 
Módl się za nami Matko…….. 
 
3.O Dziewico sławna - chwalmy na wieki Go! 
I pokory wzorze – ... 
Wyzwolonym z winy – ... 
Daj nam żyć w pokorze – ... 
Daj wieść życie czyste – ... 
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Drogę ściel bezpieczną – ... 
Widzieć daj Jezusa – ... 
Mieć w Nim radość wieczną – ... 
Módl się za nami Matko…….. 
   
Bogu Ojcu chwała - chwalmy na wieki Go! 
Chrystusowi pienie – ... 
Obu z Duchem Świętym – ... 
Jedno uwielbienie – ... 
Módl się za nami Matko…… 
  
 
Źródła 
      a G d E7 
a 
Wszystkie moje źródła w Tobie są 
G 
Wszystkie moje źródła w Tobie są 
d 
Wszystkie moje źródła w Tobie są 
 E7 
Jeruzalem 
 C                                                    G 
1.Budowla Twoja na górach  wznosi się 
 d                                                     E7 
 Wspaniałe rzeczy o Tobie głoszą dziś 
 C                                                     G 
 Na wzgórzach Twoich narodziłem się 
  d                                         E7 
 Pan cię miłuje, życie oddał ci 
 
2.Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś 
 źródło otworzył w zranionym sercu swym 
 Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się 
 Alleluja, Alleluja, Barankowi cześć. 
 


