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1.Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat 

skryty w Hostii tej Tobie dziś w ofierze serce daję swe, 

o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. 

2.Mylą się , o Boże w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje 

temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,  

że w postaci chleba utaiłeś się. 

3.Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z Bóstwem 

człowieczeństwo wraz, lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 

gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram. 

4.Jak niewierny Tomasz, Twych nie szukam ran, lecz wyznaję  

z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu łaską swą, 

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 
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1.Wy jesteście na ziemi światłem mym,\2x aby ludzie widzieli 

dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. 

 2.My jesteśmy na ziemi światłem Twym. 
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Ref. Aniele, aniele, niebieski posłańcu, 
 przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i w różańcu. 
 Aniele, aniele, wysłanniku Boga 
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga. 
1. Murarz wielkie domy stawia, 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. 
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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1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo Matko ma. 

Przyjmij dzięki. Matko moja, bo wielka dobroć Twa. 

REF. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię. O Matko spójrz, 

pobłogosław wszystkie dzieci Swe. Matko, ja wielbię Cię, Matko ja 

kocham Cię. O Matko spójrz, pobłogosław mnie. 

2. Dziś do Ciebie przychodzimy. Ty witasz dzieci swe. 

Biednym, smutnym, zrozpaczonym. Ty dajesz łaski swe. 
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1.Maryjo śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi. 

Tyś świata Królowa, Tyś gwiazdą na niebie, 

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. 

REF: Maryja, Ave Maryja. U Boga nam wybłagaj 

zdroje łask. By świat lepszym był, by miłością żył, 

o Maryjo miej w opiece dzieci Twe. 

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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REF. Ave Maryja woła cały świat, Ave Maryja Matko Boga i nas.  

l. Pozdrawiam Ciebie Matko, mistrzyni moich dróg, 

pozdrawiam Ciebie Pani, nadziejo moich próśb, 

pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los 

i wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton. 

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie "Ave" pieśń. 

Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. 

Niech nigdy nie ustanie pozdrowień ''Ave" moc. 

Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź. 
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1.Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi  
mów "Amen", jak Maryja,  "Amen" - widocznie Bóg tak chce.        

REF. Tak, jak Maryja wypełniaj wolę Boga 

i zanieś tam swój uśmiech, gdzie często płyną łzy. 

2. Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu... 

3. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją... 
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Marana tha przyjdź Jezu Panie w swej chwale do nas zejdź  

Marana tha usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki. 

1.Jak rosy chłód, na spragniony grunt, jak dobry chleb na głodnego 

dłoń. 

2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam, przez Ciała Krwi 

tajemniczą moc. 
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Gdy adwentowy wieczór nadchodzi, posłuchaj słychać krok. 

Para wędrowców do nas przychodzi po przez zimowy zmrok. 

Od drzwi do drzwi stuka puka i schronienia u nas szuka. 

Czy wiesz kto przyszedł tu otwórz, otwórz, otwórz Mu. 
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1. Adwent to czekanie \3x 

Ref: Aż przyjdzie Pan Jezus 

2. Adwent to jest miłość. 

3. Adwent to modlitwa.  
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Chcę przystąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu mym, 

i w przecionki Pana wejdź chwaląc Go. Bo kolejny nadszedł dzień, 

który dał nam Pan, chcę śpiewać mu bo Pan radością mą. 

Pan radością mą \2x chcę śpiewać mu bo Pan radością mą. 
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Jezus Królem naszym jest. Jezus nasz umiłowany. 

Powstań Święty Boże nasz. Powstań i zajaśniej nad nami. 
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l. Jezus przez życie mnie wiedzie daje mi silne swe dłonie, 

Kroczy przede mną na przedzie i drogę toruje mi wciąż. 

Ref: Jezus jest mym Przyjacielem, Jezus jest Obrońcom mym, Jezus 

jest mym Zbawicielem zawsze chcę przebywać z Nim. 

2.On mnie obdarzył pokojem, duszę nie czułą poruszył,  

miłość i radość dał swoją, i w serce nadzieję mi wlał. 

3.Krzyża ciężkiego ramiona gniotły mu barki straszliwie, potem za 

grzechy me skonał, bym jeszcze zbawienie mógł mieć. 
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Ref: LUD TWÓJ Panie, lud pielgrzymi, prosi byś był światłem. 

Byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca Twoim Ciałem. 

Zostań, zostań wśród nas, o Panie. 

l. Chlebie życia. Tyś sam jest naszą siłą i czynisz trudną drogę tak 

bezpieczną. Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, ręka Twoja niech 

obdarza wciąż nadzieją. 

2. Twoja krew niechaj jest napojem mocy, kieruje zapał kroków 

w Twoje ślady. Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, 

Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, bo uczysz, żeśmy braćmi  

w pyle drogi. Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,       

z Twego serca płynie nowe przebaczenie. 

 



TATO                                           15 

Ref: Nie boję się gdy ciemno jest ojciec za rękę prowadzi mnie (2x). 

1.Dziękuję ci tato za wszystko co robisz, że bawisz się ze mną na 

rękach mnie nosisz, dziękuję ci Tato i wiem to na pewno przez cały 

dzień czuwasz nade mną. 

2.Czasem się martwię czegoś nie umiem. Ty mnie pocieszasz i mnie 

rozumiesz, śmieję się głośno kiedy żartujesz, bardzo cię kocham 

 i potrzebuję. 

3.Nasz ojciec mieszka w niebie, kocha mnie i ciebie. On nas kocha, 

kocha mnie i ciebie. 

4.Sanki są w zimę, rower jest w lato, mama to nie jest to samo co tato            
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ŚWIĘTY, ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY 

Ref: Taki duży, taki mały może Świętym być. Taki gruby, taki chudy 

może Świętym być. Tak i ja, tak i ty może Świętym być. Tak i ja, tak 

i ty może Świętym być. 

1.Święty kocha Boga życia mu nie szkoda, kocha bliźniego jak siebie 

samego.(2x) 

2.Kto się nawróci ten się nie smuci, każdy  Święty chodzi 

uśmiechnięty, tylko nawrócona jest zadowolona, każda Święta chodzi 

uśmiechnięta. 

3.Nic nie potrzebuje zawsze się raduje, bo święta załoga kocha tylko 

Boga.(2x) 

4.Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, są między nami w szkole 

 i w pracy.(2x) 

SIEJE JE                                  17 

1.Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję pora już ruszać na cały świat.  

Nie jedno padnie na żyzną ziemię, trzeba już wstać i pora je siać 

Ref: Sieje je sieje je, sieje je, sieje je, sieje je /2x 

2.Niektóre ziania padną na skały niektóre jeszcze wydziobie ptak,  

Na nowo ziarna miłości i wiary, trzeba już wstać i pora je siać.  
3.A eja eja o ziarno wyda plon trzydzieści sześćdziesiąt  

a inne jeszcze sto/2x 

4.Dzisiaj zasieję ziarno nadzieję pora już ruszać na cały świat.  

Nie jedno padnie na żyzną ziemię, trzeba już wstać i pora je siać. 
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Uwielbiam imię Twoje Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd, 

w przedsionkach chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń. 

O Panie Jezu chcę wyznać, że ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie. 

Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, dajesz mi Siebie bym na wieki 

żył. 
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Życzymy\4x  \i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce 

Maryi.\2x  Niech miłość i pokój w twym sercu zagości \niech nigdy 

nie braknie\2x ludzkiej życzliwości, 
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Uwaga, uwaga potrzebne światło\2x 

Ref:  Twoje światło prowadzi mnie, noc jaśniejsza jest niż dzień.\2x 

1. Noc jest czarna noc ponura, straszny nawet cień na murach,  

ciemny pokój jakieś strachy, coś wylazło z szafy.   

Noc jest czarna noc ponura, straszny nawet cień na murach.    

Czy się boisz  pytam się? Boże dziecko mówi nie. 

2. Łatwo się potknąć i  poobijać, czego nie widać trudno omijać. 

Ruszam z miejsca w drogę niełatwą, potrzebne mi Twoje światło.   

Łatwo się potknąć i  poobijać, czego nie widać trudno omijać.  

Czy się boisz  pytam się? Boże dziecko mówi nie. 
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l. Dziś w stajence mały Jezus się narodził i pobożnie swoje małe 

rączki złożył. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy 

zaśpiewali Mu. 

REF. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała 

ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami 

cały świat. 

2. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa, cały świat kolędy 

Jezusowi śpiewa. Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi, 

maleńkiemu Jezusowi dziś. 

3. In exelsis Deo - śpiewajmy do Pana, a śpiewając - Gloria - 

zegnijmy kolana, wielka radość dzisiaj ogarnęła nas, zaśpiewajmy 

Bogu jeszcze raz. 
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1. Maleńki Jezu przychodzisz zbawić świat, bo na nim ciągle 

 tak wiele jeszcze zła. 

Ref: Maleńki Jezu zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas. 

Niech w naszych sercach żyje Bóg, na zawsze w każdy czas. 

2. Maleńki Jezu w Betlejem rodzisz się, by wszystkim ludziom 

otworzyć serce swe. 

3. Maleńki Jezu przychodzisz do nas bo, dobrym uczynkiem  

Ty pragniesz zwalczyć zło.  
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1. Gdy zapada grudniowa noc, każde dziecko cierpliwie czeka na 

Jezusa, który na świat przyjdzie dziś pod postacią człowieka. 

Ref. Mały Jezu, mały Boże, przyjmij małe serce me, 

każde dziecko Ci pomoże, by Ci w nim nie było źle. 

2. Gdy zapada grudniowa noc w każdym domu choinka świeci, 

przyjdź o Jezu do naszych serc, bo czekają Cię wszystkie dzieci. 

3. Gdy zapada grudniowa noc milion gwiazd wtedy świeci na niebie, 

lecz wśród nich tylko jedna jest, która w Betlejem wskazuje Ciebie. 
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1. Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy, 

dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, 

dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru płatkom śniegu. 

2. Jest taki dzień tylko jeden raz do roku, 

dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem, 

dzień, piękny dzień, dziś nam rok go niesie w darze. 

Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. 

A gdy wszyscy usną wreszcie, noc igliwia zapach niesie. 
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1.To moje pierwsze godziny jestem najmłodszy z całej rodziny, 

jestem jak małe ziarenko, czuję, że żyję urosnę wam prędko. 

Ref: Ja jestem, ja czuję, ja żyję, moje serce bije! (2x) 

2.To moje pierwsze tygodnie u mamy pod sercem jest mi wygodnie.  

I czekam z radości już skaczę, kiedy was w końcu wszystkich 

zobaczę 

3.Moje serce już dawno bije dziękuję Ci mamo za to, że żyję.  

Moje serce już dawno bije, dziękuję Ci tato za to że żyję 

3.Moje serce dla ciebie bije, dziękuję Ci Boże za to że żyję.  

Moje serce dla ciebie bije, Dziękuję Ci Boże za to że żyję.  
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Wspaniały Dawco miłości składamy na Twoim stole wszystko co 

mamy, wszystko co mamy, choć i tak to od wieków jest Twoje 

 

Ref: Składamy na Twoim stole wszystkie dni radosne, trudy, pracę; 

wszystko, co minęło, wszystko, co przyjdzie; i czekanie nasze,  

i miłość naszą, która w Twej bezkresnej Miłości ma źródło. 
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Ref: Zaufaj Panu już dziś. (4x)  

1. Jak się nie bać powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj... 

Jak uwierzyć powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj... 

Jak mam kochać powiedz jak, kiedy rani mnie mój brat. Zaufaj... 

Jak być dobry powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj... 

2. Jak mam walczyć powiedz jak, kiedy silnej woli brak. Zaufaj... 

Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj... 

Jak się cieszyć powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj... 

Jak do ładu z sobą dość, kiedy siebie mam już dość. Zaufaj ... 

3. Jak nie zbłądzić powiedz mi, kiedy nie wiem dokąd iść. Zaufaj... 

Jak nadzieję w sercu mieć, kiedy wszystko wali się. Zaufaj... 
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Ref: Świeć gwiazdeczko mała świeć do Jezusa prowadź mnie \2x 

1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, zaprowadź mnie gdzie Bóg 

narodził się, zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się \2x  

2. Narodził się, Bóg wstąpił na ziemię, narodził się, by uratować 

mnie, narodził się\ i nie zostawił mnie\2x 

3. Czekają tam Józef i Maryja, śpiewają nam, śpiewają gloria, 

 to gloria, \święta historia\2x  
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1. Kiej łowiecek pilnowali przy kosorze,  

to pastyrze uwiedzieli w nocy zorze, 

nad górami, nad stajenką kany Jezus był z Józefem i Panienką.\2x 

2. Nad stajenką bardzo wielka jasność biła,  

tam Maryja syna Boga porodziła, 

położyła Go we żłobie, a Gloryja śpiewali Mu Janiołowie.\2x 

3. A pastyrze piknie grali i śpiewali, 

cześć i chwałę Panu Bogu oddawali, 

Temu Bogu malućkiemu pod Tatrami, pod górami złożonemu.\2x 

 

30 

1. Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan, 

ziemia śpiewała w takt niebiańskich gam. 

Ref: Raduj się, śpiewaj pieśń, oto Król narodził się, Jemu cześć. 

2. Maria cieszyła się widząc Króla ziem, 

pasterze w pokłonie chylili głowy swe. 

3. Mędrcy przybyli znając miejsce to. 

złożyli dary uwielbiając Go. 

4. Śpiewam o Panie pieśń chwaląc imię Twe, 

u Twego żłóbka składam serce swe.  
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1. Pewnego dnia Noe do lasu wszedł, 

By zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta, 

Bo rozgniewany Pan Bóg, chciał zesłać na świat potop, 

Lecz nie z winy zwierząt więc ocalił je. 

Ref: Tu stoją krokodyle, orangutany, dwa malutkie 

wężyki, i królewski orzeł, i kot i mysz, 

i bardzo duży słoń, dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców. 

2.  Zwierzęta szybko do arki szły, 

Bo wielka czarna chmura była już na niebie, 

I kropla po kropli zaczęło padać, 

Lecz nie z winy zwierząt więc ocalił je. 

3.  Z ulewy tej na ziemi potop był, 

Lecz w arce było dobrze ludziom i zwierzętom, 

I Noe nie myślał już o nosorożcach, 

To nie jego wina że spóźniły się. 
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1. Szymonie Cyrenejczyku, Szymonie Cyrenejczyku, 

Szymonie - wołam Cię. 

Ref: Weź z Chrystusem krzyż brzemię naszych win 

byśmy i my w zbawieniu udział mogli mieć,  

weź z Chrystusem krzyż brzemię naszych win byśmy umieli 

znaleźć w nim życia sens. 

2. Zatrzymaj się współczesny człowieku, zatrzymaj się 

współczesny człowieku, zatrzymaj - wołam Cię. 
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Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. 

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. 
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Krzyż, krzyż, krzyż Twój Panie niebo nam otwiera, 

z Tobą żyć pragniemy Panie i umierać. 

Prowadź nas o Panie, prowadź ku wolności, 

naucz zło zwyciężać dobrem i miłością. 

Ref: Radość i pokój idą razem \2x przez świat 

        Radość i pokój idą razem, bo Ty Panie prowadzisz nas. 
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Święte imię Jezus, \2x jest na ustach mych i w sercu mym w mocy 

Ducha uwielbiam Cię.   

Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego 

imienia, w Nim zbawienie jest./2x 
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Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, 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. 
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1. Hosanna, Hosanna, Hosanna memu Bogu. /2x 

Ref: Imię Pana chwal w modlitwie tej, wywyższony bądź Panie mój, 

hosanna memu Bogu. 

2. Chwała, bądź chwała, Królowi memu Bogu. /2x 
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Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach 

zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. 

 

42 

Jesteś Królem, Jesteś Królem, Królem jest Bóg. /2x  

Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go. /2x 
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1.Zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna  to tajemnica 
każde cierpienie ma sens prowadzi do pełni życia.  

ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować to weź swój Krzyż na każdy dzień 

i chodź zemną zbawiać świat dwudziesty pierwszy już wiek. 

2.Codzienność wiedzie przez Krzyż większy im kochasz goręcej.  

Nie musisz ginąć już dziś lecz ukrzyżować swe serce.  
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1.Spójrz tam w górze w oddaleniu, jakaś postać chyli się.  

W tak żałosnym rozmodleniu klęczy Jezus Boży Syn.  

ref. Cichutko śpi Getsemani sad, lecz ciszę przerywa raz po raz, 

westchnienie i ból, bo straszny ten bój przeżywa Jezus mój. 

2.Jakże ciężką walkę stoczył, wolę Ojca przyjął sam. Tam na 

wzgórzu na Golgocie On wykonał Boży plan. 

3.Cichutko zaprasza Ciebie Bóg i popatrz jak cierpiał tam wśród 

wzgórz. On zbawić Cię chce Miłością się zwie, Pan Jezus kocha Cię. 
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1.Nadeszła Ojcze godzina moja,  

otocz mnie chwałą bym wielbił Cię, bym Twoją mocą dał życie na 

wieki, tym których Ojcze oddałeś mi. 

2. Twe imię Ojcze im objawiłeś, to twoje dzieci któreś mi dał, a oni 

wierzą we wszystkie Twe słowa, za nimi proszę, abyś ich strzegł.  

 

 

 

  
 



 

 

43 

1. Ty wskazałeś drogę do miłości. Ty Panie, Ty zmieniłeś świat 

swym zmartwychwstaniem, Ty Panie, Panie.  

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie 

tylko Ty.\2x 

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie i dlatego jesteś tak 

mi bliski, Ty Panie, Panie.  

U Twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas, tylko Ty, Panie 

tylko Ty.\2x 

 

44 

1. Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram.  

Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!  

Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk.  

Chwalcie Go, bo króluje pośród nas. 

Ref: Wszystko co żyje, niech sławi Go, Alleluja! \2x 

2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go!  

Chwalcie Go na cytrze i na harfie.  

Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem.  

Dźwięczne struny, niech zaśpiewa flet. 

 

45 

1. Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, 

Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem o, Alleluja! 

Po wieczne czasy Królem królów jest. 

Ref: Jezus jest Panem \4x 

Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. 

2. Jezus zmartwychwstał niech każdy o tym wie, szatan pokonany, 

Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem o, Alleluja! 

Po wieczne czasy Królem królów jest. 

 

 

 

49 

1. Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie swe,  

cały jestem Twój, aż na wieki.  

Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. 

2. Ty w ofierze swojej Panie mój, cały dajesz się, 

cały jestem Twój, aż na wieki.  

Oto moje serce przecież wiesz, miłość Twoja niech umocni je. 

3. Twoje ciało zawsze dajesz nam, obmywasz Swoją krwią, 

abym czystym był, aż na wieki.  

Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. 

 

50 

Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie,  

Podnosi cię, i pomaga ci wstać. 

Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal, 

Idzie Jezus, On kocha cię. 

 

51 

Co Ci dam /2x puste ręce tylko mam. 

Ale mam coś takiego, 

Coś mi bardzo drogiego. 

Serce mam, serce weź, 

A mnie z sercem jeśli chcesz. 

 

52 

Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź, 

My zapalimy zamiast lamp, szczęśliwe ognie naszych serc. 

 

53 

Duchu Święty przyjdź  /4x 

Niech wiara zagości, nadzieja zagości, 

Niech miłość zagości w nas. 

 

 



54 
Tak pragnę wielbić Cię dobry Panie mój,  

tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi, 

patrzeć w Twoją twarz, rozpoznać wolę Twą, 

tak pragnę wielbić Cię. 

Ref: Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń,  

        ramiona polnych drzew niosą Tobie cześć, 

        a ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść.  

 

55 

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony, 

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. 

On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci. 

U Jego stóp padnie wróg, bo Bóg niezwyciężony.  

Niepojęty w swej mądrości, Święty, Święty Bóg miłości. 

Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.   

 

56 

1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam. 

    Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam. 

Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,  

        Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej,  

        W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, 

        Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień. 

2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar, 

    Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. 

 

57 

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, 

Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie, 

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. 

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x 

Hej, hej, hej, Jezu hej, hej, hej, hej i Maryja. /2x 

 

 

46 

Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, 

wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. 

Jesteśmy ludem Króla Chwał, Jego świętym narodem, 

Wielbijmy Jezusa On jest Panem całej ziemi tej. 

1. Jest jedno Ciało, jest jeden Pan, jednoczy nas w Duchu, 

byśmy razem szli. Usta głoszą chwałę Mu w ręku słowa Jego miecz, 

w moc odziani tak idziemy zdobywając ziemię tę. 

 

47 

1. Nad jeziorem Genezaret rybacy i Piotr, i inni byli też. 

Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył 

i powiedział, by ktoś za Nim szedł. 

REF. Jezioro Genezaret ludzkich serc pełne sieci.\2x 

2. Nad jeziorem Genezaret rybacy i ja, i inni byli też. 

Tam na brzegu Pan Jezus nas zobaczył 

i powiedział, by ktoś za Nim szedł. 

3. Poszli za Nim, by łowić serca ludzi, 

z siecią wielką, jak wielki jest świat. 

Jak Pan Jezus tak oni będą mówić, 

Jego słowa rozdawać pośród miast. 

 

48 

1. Marzyłem o szczęściu, by Bóg mi je dał, 

Marzyłem o sławie, by wielkim się stać, 

Pragnąłem przyjaciół, by ktoś kochał mnie, 

A wciąż nie wiedziałem, że Bóg kocha mnie  

Ja cieszę Go, cudownie jest wiedzieć to. 

Ref. Wkoło tańczy świat, serce we mnie gra, 

      Bo Bóg kocha właśnie mnie. /4x 

2. Wiem, że to jest ten dzień, bym mógł wciąż wzrastać w Nim, 

Nie przypadkiem Bóg dał mi szansę, by żyć. 

Kocham słońce i góry, i ptaki, i śmiech, Bóg Ojcem moim jest, 

Dla Niego jestem cenny tak, On chroni mnie jak kwiat. 

 



 

58 

1. Biała ziemia prosi Ciebie Jezu, abyś ludziom serca dzieci dał. 

    Biała ziemia prosi Cię Maleńki, abyś sercem świata został sam. 

Ref: Maleńki, kochany, najmniejszy, z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka, 

maleńki, a przecież największy, odwieczny, najbardziej współczesny. 

2. Roznieć myśli wszystkich ludzi Panie  

    i kryształów lodu daj nam blask. 

    Przyjmij nasze słabe ludzkie serca, a nam swoje boskie serce daj.  

 

 

59 

1. Choinek blask rozświetla noc, na niebie pięknych gwiazd miliony,       

    I właśnie w taką noc Ktoś otworzył drzwi,  

    ktoś na kogo wciąż czekałem. \ 2x 

2. I wejdzie, będzie ze mną wraz, Czym szczerze serce me ucieszy. 

    Chociaż maleńki On jest, radość wielką wniósł, 

    sam Jezus przyszedł do mnie dziś. \2x 

3. Z Jezusem małym jestem już i w sercu moim chowam Go,  

    Bo On tych świąt jest radość i modlitwy sens, 

    bez których w święta pustka jest. \2x 

 

60 

 

1. Oj, maluśki, maluśki, maluśki kieby rękawicka, 

    albo li też jakoby, jakoby kawałwcek smycka. 

Ref: Lili lili lili laj lili laj lili laj \2x 

2. Cy nie lepiej tobie by, tobie by siedzieć było w niebie, 

    wsak Twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie. 

3. Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie, 

    ta Ci teraz dokuca, dokuca, tu i potem będzie.  

4. Tam kukiołki jadłeś, jadłeś z carnuską i miodem, 

    tu się tylko zasilać, zasilać musisz samym głodem. 

5. Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i miętkie piernatki,  

    tu na to Twej nie stanie, nie stanie uboziuchnej matki. 

 

 

 
63 

 

 

1. Golgoto, Golgoto, Golgoto,  

w tej ciszy przebywam wciąż rad, 

w tej ciszy daleki jest świat. 

Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, 

gdy widzę Cię Zbawco, przez łzy. 

Ref: To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech, 

        To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. 

        To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech, 

        Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. 

2. Golgoto, Golgoto, Golgoto,   

Ja widzę Cię Zbawco mój tam,  

tak wiele masz sińców i ran! 

Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,  

uwolnić mnie z grzechów i win. 

  

3. Golgoto, Golgoto, Golgoto, 

tak często wspominam ten dzień, 

Golgotę i słodki jej cień. 

Gdy przyszłam pod krzyż,  

Z ciężarem mych win, 

Uwolnił mnie tam Boży Syn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Jezus dziś przyszedł do mnie, wziął mnie w ramiona swoje,  

rzekł „Jesteś mój, ja zaś bratem twoim jestem, daj mi dłoń. 

 

65 

1. I drzewka rosnące i motylki na łące, stworzył Pan 
Ref.: I dlatego Panie (bardzo) kocham Cię, pragnę wielbić Imię Twe. 

2. I rybki pluszczące i kangurki skaczące stworzył Pan 

3. I rodziców wspaniałych i dzieciaki kochane stworzył Pan. 

 

66 

Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno,  

Te słowa mówi ci Pan 2x  

I z taką wiarą rzekłbyś do góry, przesuń się, przesuń się 2x 

A góra posłusznie /przesunie się 3x/w imię Jezusa /przesunie się3x/ 

1.Spływa, spływa, spływa Duch Święty 2x.  

A kto łzy leje/ ten otrze je 3x/. 

A kto jest smutny / ucieszy się 3x/.   

A chromy stanie / na nogi swe 3x/. 

Chory odzyska / zdrowie swe 3x/. 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 2x. 

2. Duch Święty z pomocą / dotyka mnie 3x/. 

Duch Święty z pomocą / dotyka cię 3x/. 

Duch Święty napełnia /całego mnie 3x/. 

Od czubka głowy /po stopy me 3x/ 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty 2x. 

 

67 

1. Chwała Panu i cześć, Od wszystkich wiernych Mu sług. Wznieśmy 

swe ręce ku miejscu świętemu i cześć oddajmy Mu. 

2. Panie, błogosław nam. My trwamy tam, gdzie Twój tron. 

Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty Panie błogosław nam. 

 

 

61 

 
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, 

By łowić serca słów Bożych prawdą. 

Ref: O Panie to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię, 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe, 

Do pracy z Tobą i czyste serce. 

3. Ty potrzebujesz mych dłoni 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu i samotności. 

4. Dziś wyjedziemy już razem, 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich, 

Twej prawdy siecią i słowem życia. 

 

62 

 

O kordero de dios  

Tu ke kitas el pekado del mundo. 

Tu ke kitas el pekado del mundo. 

Ten piedad de nosotros. \2x 

Da nos oj la paz. 

 

 

 

 

 
 

 



68 

Ref: Alleluja \ 4x 

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, 

Na wysokościach cześć niech oddadzą, 

Wielbijcie Pana Duchy niebieskie, 

Wielbijcie Pana Jego zastępy. 

2. Słońce, księżycu wielbijcie Pana, 

Gwiazdy świecące wielbijcie Pana, 

Niebiosa niebios wielbijcie Pana, 

Wody podniebne wielbijcie Pana. 

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana, 

Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko, 

Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, 

Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.                                                                            

 

69 

1. Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata, 

Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój. 

Ref: Wywyższamy Cię \ 3x Boże nasz. 

2. Chcę Cię wywyższać Panie mój i błogosławić Twe imię, 

każdego dnia Panie mój, Królu mój. 

 

70 

 

1. Nowe tysiąclecie, nowy blask nadziei 

W młodych sercach płonie wiary żar. 

Umocnieni duchem idą ludzie nowi 

Niosą światu Ewangelii dar. 

Ref: Wypłyń na głębię Jezus wzywa cię, On cię woła po imieniu, 

Wielki połów zbliża się. Będzie wielkie świętowanie, będą sieci 

rwały się, więc nie zwlekaj, powiedz tak, nie lękaj się. \ 2x 

2. Pozwól by Maryja w tej przygodzie była,  

Przewodniczką twoich krętych dróg.  

Ona jak Jutrzenka, świt wolności budzi,  

celem twoim będzie tylko Bóg.  

76 

1. Do Ciebie ręce nasze wyciągamy,  

o twą modlitwę prosi każdy z nas. 

Więc Ciebie Matko Boża wciąż błagamy, 

Byś za nas się wstawiała w każdy czas. 

Ref: Ave Maryja, Ave, Ave Maryja bądź pozdrowiona  

nam królowo wszystkich ludzi 

Ave Maryja, Ave, Ave Maryja niech Twoja dobroć  

w sercach naszych miłość wzbudzi. 

2. My zawsze chcemy Ciebie naśladować,  

Choć nieraz już wątpimy w cały świat. 

Lecz Ty nam każesz zacząć żyć od nowa. 

A serce białe mieć jak lili kwiat. 

 

77 

1. Jezus swoją Matkę pozostawił,  

byś w swym życiu miał do kogo iść. 

Ona swą opieką cię otoczy, jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś. 

Ref: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się i pozostaw  

swoje troski Jej, Ona sercem swym matczynym nieustannie czeka, 

abyś wyznał to, co gnębi cię.  

2. Nikt tak serca twego nie rozumie, nikt tak kochać nie potrafi też,  

Nikt w miłości wytrwać tak nie umie jak Maryja –  

zresztą o tym wiesz.  

 

78 

1. Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, biegną po pomoc  

w trosce i trudzie, /bo Ty/ 3x pomagasz nam. 

I patrzysz na nas czułym spojrzeniem, pragniesz pomagać 

swoim ramieniem, /bo Ty/ 3x nadzieją nam. 

Ref: Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie, 

Serce otwierasz dla bliźniego dla mnie.  

Jesteś nam prawdą, drogą do Syna. 

Za wszystkie troski i Twoje starania chcemy Cię darzyć  

pełnią zaufania, dzięki Ci za to, że jesteś Matką.  



79 

Ref: Chciałbym Ci Boże wyśpiewać pieśń,  
Pieśń ze samych złotych nut,  

Ale wiesz, że ja nie mam złotych farb, 

Przyjm więc tych kilka prostych słów. 

1. Za świat wspaniały, za życia sens,  

 Za to, że jesteś i kochasz mnie, 

 Więcej wciąż więcej tak z dnia na dzień. 

2. Za mych przyjaciół, 

Wszystkich co także kochają Cię, 

Oraz za pokój, co we mnie trwa, 

Boże jak wielka jest miłość Twa.   

 

80 

Adwentowa lampka lśni, Panie Jezu przyjdź,  

Wszystkie dzieci oczekują Cię. /2x 

Pukasz do mych drzwi, puk, puk,   

Otwieramy Ci, adwentowy czas. /2x 

 

81 

1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje. 

Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 

A kiedy gniew świat Ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje. 

Miej w sobie tę ufność nie lękaj się. 

Ref: Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, 

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. 

 

 

 

 

71 

1. Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień, moją pracę i mój sen. 

Wszystko, co drogie mi Jezu ofiaruję Ci. 

/ Bo dla Ciebie ja żyję, moim Królem jesteś Ty, 

  to co mam wszystko ofiaruję Ci./ 2x 

2. Panie Jezu przyjm moją radość i łzy, i powroty do twych drzwi. 

I te chwile gdy mi świat się zdaje tęczą lśnić. 

/ Bo Ty drogę rozjaśniasz, moim Królem jesteś Ty, 

  to co mam wszystko ofiaruję Ci./ 2x 

 

72 

 

Jezus mą miłością jest, Jezus moją miłością jest, Panie kocham Cię. 

 

73 

Przyjmij chwałę uwielbienia moc, jesteś godzien wielkiej czci. 

Jezus, Jezus śpiewa serce me, zmartwychwstałeś na wieki. Amen /2x 

Pojednałeś nas z Ojcem, wprowadziłeś pokój przez Twój krzyż. 

Bóg darował Tobie imię: Jezus Panów Pan i wywyższony Król. 

 

74 

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa,  

Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe, 

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz mocą Swą. 

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa,  

Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe, 

Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. 

Błogosławisz mocą Swą. 

 

75 

Jeśli radość w sercu chcesz mieć, jeśli radość, 

Radość, która wiecznie ma trwać, jeśli radość. 

Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę /3x i moc. 

Głoś  chwałę i moc./2x 

 



 

 

82 

1. Godzien, o godzien jest Bóg, siedzący na tronie, 

Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc, 

Błogosławieństwo i cześć. 

Ref: On Panem jest od wieków na wieki 3x Amen. 

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać w miłości i prawdzie, 

Oddając Mu hołd, miłość, wdzięczność, siłę i moc, 

Błogosławieństwo i cześć. 

 

 

83 

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

Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić. 

Ref: Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me, 

Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie, 

Chcę zawsze być święty, Tobie mój Mistrzu, na zawsze oddany, 

Gotów by służyć Ci. 

2. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty. 

Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je. 

 

 

84 

Wielbić imię Pana dziś chcę /3x to mój Bóg. /2x 

Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,  

skałą zbawienia, schronieniem mym. /2x 

 

 

85 

Złożyłem w Panu całą nadzieję /2x 

On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. /2x 

Wydobył mnie z dołu zagłady, 

Wydobył mnie z kałuży błota, 

A stopy me postawił na skale i umocnił moje kroki. 

88 

1. Aniołów śpiew pasterzy śpiących zbudził,  

oddajcie cześć, tam w szopie Bóg się zrodził. 

Opuścił Ojca tron, by ludzkości podać dłoń. 

Ref: Gloria in excelsis deo / 2x Gloria. 

2. Aniołów śpiew dziś śpiących ludzi zbudził, 

by mały Bóg w ich duszach się narodził. 

Roztopił w sercach lód, by miłości stał się cud. 

89 

Ref: Bo nadzieja zawieść nie może, wnosi pokój do ludzkich serc. 

Tyś narodził się mały Boże, by nadzieję zwątpionym nieść /2x 

1. Dziś przychodzisz Jezu na świat, gdzie nienawiść, wojna i głód. 

Niesiesz pokój , miłość i ład, błogosławisz codzienny trud. 

2. Miłość zanieść tam gdzie jej brak, uśmiech dziecka na usta wróć. 

Nawet w zimie zakwitnie kwiat, kiedy dotknie go dobry Bóg. 
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1. Ziemia tak cicho drży, to Chrystus Pan puka do twych drzwi. 

Przyjmij Go, otwórz Mu serce swe. Przyjaciel twój dziś odwiedził cię 

Ref: To Bóg jak okruch chleba przychodzi między ziemiany. 

To Bóg jak okruch chleba, On chce być kochany. / przez ciebie. 

2. Gwiazda lśni, swym blaskiem rozjaśnia mrok,  

wskazuje gdzie narodził się Bóg. 

Więc i ty za jej promieniem idź, tam czeka cię maleńki cud. 
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1. W spiekocie dnia i w cieniu nocy, Maryja szła a nad nią Bóg, 

Prowadził ją udzielał mocy, by mogła dojść do stajni wrót. 

Choć Józef wciąż prosił u ludzi, by z żoną swą zamieszkać mógł. 

Na próżno on jednak się trudził, zamknięte drzwi a w sercach chłód. 

Ref: Zaprowadź mnie/3x tam gdzie Bóg.  

Do Betlejem /3x ujrzeć cud. 

2. Do stajni tej w środku nocy, pasterze szli zobaczyć cud. 

Zbudziły ich anielskie głosy, narodził się nasz dobry Bóg. 

Z dalekich stron szli trzej królowie, a gwiazdy blask tyczył im szlak. 

Do szopy tej gdzie Bóg – człowiek, w miłości swej zostawił znak.   
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1. Jeśli już nie wiesz gdzie iść, Bóg wskaże drogę, 

    Jeśli zabrakło ci sił, powie jak trwać,  

    Jeśli zbyt mroczne twe sny, Bóg je przemieni, 

    Jeśli ci smutno i źle, poda swą dłoń. 

Ref: Jeśli niebo i ziemia wciąż trwa w Jego ramionach, 

        Wiem, że tam także i ty miejsce swe masz. /2x 

On rzekł: choć do mnie ty, który dziś płaczesz, a Ja cię nauczę żyć. 
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1. Zasnął wieczór snem niespokojnym, klucz obłoków niebem 

mknie, o takiej porze rozmyślać lubię sam, jak dokonało się 

zbawienie me. W zwykły dzień tak, jak wiele innych, los wieczności 

warzył się, gdy Chrystus Pan pod ciężarem krzyża szedł na miejsce, 

gdzie miał ponieś śmierć. 

Ref: Cz musiał tak straszną śmiercią zginąć Pan, aby zbawienie  

mi dać? Czy ja naprawdę dla Niego więcej znaczę, niż życie,  

że za mnie zmarł? 

2. Zbity, znieważony Pan Jezus, z trudem wszedł na wzgórza szczyt  

i tam Go ludzie zwyczajni tak jak my, rozpięli bez litości na 

drewniany krzyż. Ręce przygwoździli do belki, aby zadać większy 

ból, pomiędzy niebem a ziemią skonał Pan, w wielkich męczarniach 

nieba Król. 
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1. Krzyżu święty, co świat obejmujesz, który rozdartą ziemię 

ramionami dwoma jak dziecko słabe matka przed ciemnością broni, 

zmiłuj się nad nami. Krzyżu święty masz moc pojednania i Północy  

z Południem i Wschodu z Zachodem, który nienawiść łamiesz, 

a niewolę kruszysz, zmiłuj się nad nami. 

Ref: Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić. 

Tobie się ufnym sercem z miłością pokłonić. /2x 

2. Krzyżu święty, który ziemię spinasz, jak gdy żelazną klamrą 

człowiek dom swój chroni, by się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej 

ziemi, zmiłuj się nad nami. Krzyżu święty nad nami wzniesiony,  

jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany, by się nowe zaczęło 

w sercu wyleczonym, zmiłuj się nad nami. 
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R: Listy, listy, listów tysiące jak gwiazdy na niebie i kwiaty na łące.  

Listy, listy ile nikt nie wie, być może ten jeden jest właśnie do ciebie.  

1. Dostałem wczoraj list, od stróża Anioła mego,  

Anioł napisał mi, bym nie bał się już niczego. 

Mikołaj pisał też, pamiętam to szczegółowo,  

prezentów będzie moc, mikołajowe dał słowo. 

2.  Dostałam dzisiaj list, od mamy i taty mego,   

rodzice piszą że, kochają mnie na całego. 

Komputer w domu mam, mejluję sobie czasami, 

Choć bardzo lubię gdy, listonosz staje pod drzwiami. 

3. A najważniejszy list, dostałem od Pana Boga,  

kto Pismo Święte zna, wie o czym tu mowa. \2x 
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1. Choć król Herod rozwiał myśli, że to Król 

I rozkazał matką Judy zadać ból,  

Izajasza stare księgi rzucił w kąt,  

Już nie długo śmiercią uznał, że to błąd. 

Ref: O Betlejem /2x Betlejem. /2x  

Najmilsze z miast, niewielu gwiazd,  

Lecz jednej tej, która mówi, że narodził się. 

2.A tu stajnia, siano, bydle no i wół,  

Komfortowo narodzony Człowiek-Bóg, 

I pasterze ze zdziwienia marszczą brwi,  

Bóg niemowlę o ludzkości sobie śni. 

3.W tę bajecznie dziwnie fantastyczną noc,  

Pan wszechświata zechciał z nami dzielić los,  

I ty jak Baltazar więc nie szczędząc krwi,  

Otwórz serce do stajenki pukaj drzwi.  
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Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę Chrystusie 

Jeszcze tak strasznie zapłaczę że przez łzy Ciebie zobaczę Chrystusie 

I z taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą Chrystusie. 

Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie Chrystusie. 

96 

Ref: Alleluja wznoś pod niebo głos, Pan dał chleba moc, Alleluja. 

1.  Jezus Pan komunią dla nas, co dzień staje się.  

          On rozrywa grzechu pęta złe. 

          Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan. 

          Bóg podnosi podtrzymuje mnie.  
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1. Pewnej nocy łzy z oczy mych, otarł dłonią swą Jezus, 

i powiedział mi „nie martw się Jam przy boku jest twym”. 

Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności,  

i zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł.  

Ref: Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę,  

        Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. 

2. „Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, 

To umarłem za wszystkich aby każdy mógł żyć”. 

Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus, 

Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.  
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1. Przyszedł już czas, kiedy świat się musi stać jako jedno. Ludzie     

umierają więc trzeba pomóc im i nieść im pomoc ile sił. Nie możemy 

wciąż tracić dnia po dniu, licząc, że ktoś za nas zmieni świat. Ty tę 

prawdę znasz, że miłość Boża jest tym chlebem, którego trzeba nam. 

Ref: Jesteśmy światłem, jesteśmy dziećmi, jesteśmy kimś, kto uczyni 

dni promienniejszymi, więc rozpocznij dziś dawanie i wiedz 

stworzymy dni lepszymi właśnie ty i ja. 

2. Poślemy im serca niechaj wiedzą, że ktoś o nich troszczy się, Jak 

Bóg pokazał zmieniając kamień w chleb tak my wam podajemy dłoń. 

3. Kiedy czujesz, że w przepaść toczysz się i uważasz, że nie ma już 

nadziei. To właśnie wtedy pewny bądź, że miłość Boża jest tym 

chlebem, którego trzeba nam.  
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1. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana, 

Święty /3x 

Ref: Święty /3x Bóg. /2x 

2. Zabrzmijcie z nami nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł 

Chleba. Święty /3x 

3. Powtarzaj ludzki rodzie wiarą przeniknięty, na wschodzie  

i zachodzie. Święty /3x 

4. Pan wieczny zawsze wszędzie u nam łaską zdjęty, niech wiecznie 

wielbiom będzie. Święty /3x 
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1. Biali, czarni i mulaci, Latynosi i Azjaci, Eskimosi i Indianie 

wszyscy chwalą Ciebie Panie. 

Ref: Chwała Tobie Panie tak było, tak jest i tak zostanie. /2x 

2. Na Saharze w Bykowinie w Buenos Aires i w Cieszynie,  

w Nowym Jorku i w Bombaju, chwalą Ciebie w każdym kraju. 

3. Wcześnie rano i o zmroku, o dowolnej porze w roku, w poście  

albo w karnawale nie ma dnia gdy Cię nie chwalę.  

4. Wszędzie i o każdej porze, wszyscy chwalą Ciebie Boże. /2x 

 

103 

1. Bóg obiecał, że przyjdzie ktoś, taki ktoś, kto nas zbawi. 

Że zwycięży śmierć, życie da i wieczne szczęście. 

Że zostanie z nami po życia kres, drogi naszej będzie strzegł 

I zaprowadzi tam, gdzie Ojciec – Bóg. 

2. Posłał więc proroków Bóg, by dzieciom swym, to oznajmić. 

Gdy się wypełnił czas, anioła słał, do Maryji. 

Ona wolę tę przyjęła, Syna Bożego powiła.  

A gwiazda wiodła do, do Betlejem. 

3. Dzisiaj obchodzimy ten dzień, radosny dzień, oczekiwany. 

Więc radujmy się, radujmy się, wszyscy razem. 

Dzisiaj Chrystus przyszedł na ten świat, chce zamieszkać  

w sercu każdego z nas, więc serce otwórz Mu, przyjmij Go.  
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Ref: Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew, 

        możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. 

1. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch, a ja przypomnę, że 

w ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się. 

2. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że 

w ciszy i przy blasku świec, cud największy dzieje się. 
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Ref: Wszystkie dzieci idą do nieba! 

        Zostań dzieckiem więcej nie trzeba. 

1. Kocham swoją mamę, kocham tatę swego 

    Myję się co wieczór i bawię się z kolegą 

    Liczę białe chmurki na niebieskim niebie 

    Ufam, że kiedyś pójdę do Ciebie. 

2. Dzielę się z innymi tym, co mam cennego 

    Modlę się gorąco do Pana Boga swego 

    Jem dużo owoców, bo to bardzo zdrowe 

    A moje marzenia są kolorowe. 

3. Płaczę gdy mi smutno, szczerze się uśmiecham 

    Zawsze jestem sobą to taka piękna cecha 

    Lubię się wygłupiać, nie boję się ciemności 

    Jestem dzieckiem pełnym ufności. 

4. Jezus mówi nam, radę dla was mam 

    Kto chce w niebie być 

    Jak dziecko musi żyć. 

5. Niechaj nas dorośli teraz posłuchają 

    Bo mali dla dużych czasem dobre rady mają 

    Stańcie się jak dzieci tego wam potrzeba 

    To właśnie dzieci idą do nieba. 
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1. Gdy klęczę przed Tobą modlę się i składam hołd 

Weź ten dzień uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. 

Ref: Ave Marija gratia plena, dominus tecum, benedicta tu. 

2. Wszystko Tobie daję, każdy sen i każdą myśl, 

Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Boga tron. 

3. Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz, 

Każda myśl, każde słowo niech spocznie w dłoniach Twych. 
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Pan, kiedyś stanął nad Wisłą, szukał kogoś, by dał z siebie 

wszystko, by łowić serca, słów Bożych prawdą, O Panie, ty na Lolka 

spojrzałeś, Twoje usta, jego wyrzekły imię, swój kajak pozostawił na 

brzegu, razem z Tobą, rozpoczął łów. 

1. Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu 

Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu 

16 października 7 8 roku 

Słyszy świt habemus papam i doznaje szoku. 

Ref: Nie ma lepszego od Jana Pawła II / 2x 

2. 2005 to kwiecień Bóg sam decyduje 

Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje 

Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie 

Papież dalej pielgrzymuje lecz na tamtym świecie.  

3. Czas wciąż mija, czas ucieka i żyć trzeba dalej 

Lecz tam w górze na nas czeka papież nasz kochany 

Tak jak co dzień na różańcu swe potrzeby wznosi 

Do Najświętszej naszej Matki za nami wciąż prosi.  

4. Kochać chcemy i pamiętać tę świętą osobę 

Na niej życie swe kształtować i wprowadzać zgodę 

Bądź nam światłem i oparciem w każdej życia chwili 

Bądź orędownikiem w niebie my błagamy Ciebie. 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, znalazł ludzi gotowych pójść za 

Nim, by łowić serca, słów Bożych prawdą, O Panie, to Ty na mnie 

spojrzałeś, Twoje usta, dziś wyrzekły me imię, swoją barkę, 

pozostawiam na brzegu, razem z Tobą, nowy zacznę dziś łów. 
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Mówią, że ręce Twoje błogosławią, 

wskazują drogę jak po ciemku światło, 

z karetki pogotowia chorego dźwigają, 

nigdy na maszynie wprost na ziemi piszą. 

Mówią, że słabną, że są utrudzone, 

że przez lat dwa tysiące urlopu nie mają, 

jak deszcz stale zajęte, deszcz też nie ma czasu, 

tyle kwiatków musi podlać na cmentarzu.  

Wdzieli Twoje rany, rysują Twe serce, 

by uwierzyć naprawdę, ktoś nie wierzyć zaczął. 

A wystarczy tak krótko przy Tobie posiedzieć, 

by usłyszeć wyraźnie, że Twe ręce płaczą. 
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Ref: To dla mnie i dla ciebie święci orędują w niebie. /2x 

1. Święta Panna nad pannami czuwa dniami i nocami, 

już nie jedno rozgrzeszenie dzięki Marii Magdalenie, 

święty Krzysztof cały blady dziś otwarcie autostrady, 

a Tadeusz zresztą Juda zawsze mówi, że się uda. 

2. Święty Błażej ma sposoby by gardłowe zmóc choroby. 

a gdy zgubisz coś cennego zaraz wal do Antoniego, 

jak bez grosza być bogatym święty Józef zna się na tym, 

hej Cecylio wielkie dzięki za te wszystkie Boże dźwięki.  

3. Młodzi są przyszłością świata Bosco Jan się z nimi zbratał, 

ojciec Pio o pokorze wiele nam powiedzieć może, 

wszyscy święci bez wyjątku od soboty aż do piątku, 

wypatrują mnie i ciebie, by się z nami spotkać w niebie. 
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Ref: O Panie nasz Panie, przedziwne Twe imię 

i ponad niebiosa majestat Twój. /2x 

1. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim Syn Człowieczy,  

że wciąż jesteś z nim. Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą  

Boskim swym życiem Ty dzielisz się z nim. 

2. Dałeś mu władzę nad dziełami Twych rąk i wszystko złożyłeś pod 

jego stopy. Owce i bydło i dzikie zwierzęta i wszystko, co płynie 

szlakami mórz. 

Coda: Usta dzieci śpiewają Ci chwałę, usta niemowląt śpiewają Ci. 
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1. Jak zbudować a ja jaj, dom dla Boga a ja jaj, On sam wybrał 

świętą ziemię i urodził się w Betlejem. 

Jak Go szukać a ja jaj, gdzie zapukać a ja jaj, On sam wybrał święte 

miejsce i urodził się w stajence. 

Ref: O jo joj, a ja jaj Pan Bóg kocha każdy kraj. /2x 

2. Tam gdzie chory a ja jaj, gdzie ubogi a ja jaj, tam jest ziemia 

wyjątkowa, wybrana przez Boga. 

Tam gdzie głodny a ja jaj, gdzie samotny a ja jaj, to historia 

niepojęta, tam jest ziemia święta. 

3. Kto pokocha a ja jaj, swego wroga a ja jaj, taka miłość jest 

prawdziwa, chociaż prawie niemożliwa. 

Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem. /2x  
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Ref: Ja wiem i wiesz to ty, sam nie zrobisz nic. /2x 

1. Wyobraź sobie, że nad nami niebo jest, to proste uwierz mi, 

spróbuj już dziś. 

Wyobraź sobie to, że jednak czuwa ktoś i chociaż z Niego kpisz,  

sam nie zrobisz nic. 

2. Wyobraź sobie, że pod nami piekło jest i proszę uwierz mi,  

ty nie chcesz tam być. 

Wyobraź sobie, że twa mądrość głupstwem jest, śpiewałeś  

„peace and love”, lecz nie słuchał cię świat. 
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1. Wołek, wołek, wołek i osiołek Dzieciątko w żłóbeczku  

      a w stajence mróz, kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg.  

3. Trzech Królów magów. 4. Czterech Ewangelistów. 

5. Pięć przykazań Kościelnych 6. Sześć stągwi kamiennych 

7. Siedem sakramentów 8. Osiem błogosławieństw 

9. Dziewięć chórów Anielskich 10. Dziesięć przykazań Bożych 

11. Jedenastu Filistynów 12. Dwunastu Apostołów 
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1 Jest na świecie miłość, której imię 

Srebrzystym promieniem objęło ziemię, 

Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz, 

A przy tobie Ona zjawi się. 

Ref: Matka z radością poda dłoń, gdy powiesz: 

Mario w Tobie ufność mam, 

Kiedy jesteś przy mnie znika ból i w oczach łzy, 

Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił. 

2 Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć 

I troska matczyna gości, 

Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko 

I jak dziecko powiedz „Kocham Cię”. 
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1. Patrząc na swe życie wstecz, zawsze myślę, że 

Wszystko dobrze składa się, ale tylko z Nią 

Na początku było źle, teraz dobrze mi 

Kiedyś tam spotkałam Ją, podała swoją dłoń. 

Ref: Cały twój Maryjo, jestem twój Maryjo. /x2  

2. Ona błogosławi mnie, matczyną ręką swą 

Na me wszystkie szare dni, słońcem moim jest 

Pragnę słuchać zawsze Jej, w sercu Boga mieć 

By nie zwątpić w życia sens, pokój dobro nieść. 

3. Krzyż codzienny z Tobą nieść, po kres ziemskich dni 

Łatwiej będzie znosić ból, gdy zaufam Ci 

A gdy przyjdzie życia kres, za rękę trzymaj mnie 

Bym do nieba mogła iść, wprost przed Boży tron. 

 

 

108 

1. Czyste niebo jest błękitne, na czystej ziemi wszystko kwitnie, 

Czysta woda daje życie, to takie piękne czy to widzicie. 

Ref: To oczywiste, piękne jest czyste. /2x 

2. Czyste serce dziecka mego, nie znam serca tak czystego, 

Czyste myśli są jak złoto, a nieczyste są jak błoto. 

3. Czysta miłość jest prawdziwa, bez czystości jest fałszywa, 

W czystym ciele czysta dusza, to jest coś, co mnie rusza. 
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Z wielką ufnością i spokojem, 

Moje serce w Tobie odpoczywa. 

Jak dłoń w dłoni przyjaciela. 
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Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym. 

Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi. 

Przychodzisz jak ciepły wiatr, 

otwieram się i czuję znów, że… 

Ref: Twoja miłość jak ciepły deszcz. 

Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. 

Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Duch 

ogarnia mnie. /2x 
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Właśnie tak mówi Pan: „kiedyś będziesz ze mną w niebie” 

Tak, tak mówi Pan, mówi także to do ciebie. 

1. Kiedyś On był zraniony, abyś ty był odkupiony. /2x 

2. On otworzył nam drogę do nieba, do Królestwa swojego. /2x 
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On i ja On jest moim Bogiem, On i ja każdy Mu odpowie 

On i ja On jest taki dobry, On i ja świat jest z nim cudowny /2x 

Jezus moim jest przyjacielem, moje życie jest z Nim radosne 

Wiem, że mnie kocha i nie opuści, na Niego zawsze liczyć mogę. 

 

119 

Ref: Duch święty niech jednoczy nas, 

        bo każdy człowiek to siostra i brat. \2x 

1 Otwórzmy serca na tchnienie Ducha,  

   by każdy wiarą mógł Boga posłuchać. 

2 Otwórzmy serca na Boże dary,  

   by każdy śpiewał dziś dla Jego chwały. 

3 Otwórzmy serca na Boże światło, 

   by to, co dobre w nas nigdy nie zgasło.   

 

120  

Rysuję krzyż kropelką krwi, i jedną dużą łzą, 

Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi 

Dla mnie otwarte są. 

Za ten krzyż i Twoje łzy, za serdeczne krople krwi, 

Jezu dziękuję Ci. 

Za otwarte nieba drzwi, dróżkę, którą szedłeś Ty, 

Jezu dziękuję Ci. \2x 

 

 

 

 

 

 

124 

1. Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach, 

jaką moc ma spojrzenie w ludzkie oczy, 

jak dobrze, gdy ludzi łączy serce, 

Każdy dzień inaczej się toczy. 

 

125 

Ref: Z tobą Jezu wszystko jest jak nowe, wczoraj szare dzisiaj 

kolorowe. Z tobą Jezu wszystko jest możliwe, wczoraj ponure  

a dzisiaj szczęśliwe. 

1. Franek pamiętasz, jak byłeś mały, nie źle podobno, narozrabiałeś.  

Daj nam Franciszku, słowa zachęty, jak narozrabiać,  

by zostać świętym.   
Co też takiego ma święty w sobie, spytaj Franciszka on ci odpowie.   

2. Franek pamiętasz, zadanie miałeś, mury Kościoła, odbudowałeś.  

Śniło się nawet, raz papieżowi, że ktoś ubogi Kościół odnowi. 

Co też takiego ma święty w sobie, spytaj Franciszka on ci odpowie.   

 

126 

1. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. 

To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden raz do roku taki dzień. 

Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość 

I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. 

Ref: Choć tyle żalu w nas, i gniew uśpiony trwa. 

        Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. 

2. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. 

Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój, jak co roku wróci znów.  

Coda: Niejeden świt powróci zwątpień mgłą,  

brzemieniem spraw i trosk.  

Powróci twarzy mars na powitanie dnia,  

znów milczenie serc regułą będzie nam. 

 

 

 



 

 

 

127 

1. Jest zimowy wieczór, który serca jednoczy  

    I precz znika wszelki gniew. 

    To króluje miłość, a wokoło słychać,  

    Kolęd cudny i radosny śpiew. 

Ref: Dźwięki kolędy płyną w dal, życzenia szczęścia,  

        Niesie mroźny wiatr. Osiołek jagnięciu szepce dziś  

        Szczęśliwy bądź, Pana chwałę głoś, radością swą.  

2. Spójrz ta mała gwiazdka, co tak mruga figlarnie,  

    Oznajmia świąteczny czas, 

    A matczyne dłonie, dzielą nas opłatkiem  

    I tak ciepło znowu jest wśród nas.  

3. Nim północ wybije, a wśród nocy rozlegnie się 

    Srebrnych dzwonów ton,  

    Do żłóbka wyruszysz, aby oddać pokłon dzieciąteczku,  

    Co w nim słodko śpi. 

 

 

 

128 

1. Ponad Betlejem gwiazda płonie i trzej królowie jadą do niej.  

    Pan malutki w żłobku kwili czeka by Go odwiedzili,  

    Hołd Mu złożyli. Matka Go do piersi tuli ciepluteńko przy matuli, 

    W tej słodkiej chwili. 

Ref: Cieszmy się wszyscy to radości pora, niech w sercach nam 

        zagości Pan. Jezu maleńki naszym sercom doradź,  

        żeby dla Ciebie mogły trwać. /2x 

2. Już dowiedzieli się pasterze, cieszą się z tego, cieszą szczerze, 

    Anioł im pokazał drogę, by się mogli spotkać z Bogiem,  

    Już wyruszyli. Matka strzeże Go od złego, Jezusowi śni się niebo, 

    Pełne motyli.  

 

121 

1. Pasterzem jest mój dobry Pan, 

Prowadzi mnie na pastwiska swe. 

Orzeźwia On ciągle dusze mą. 

Zła nie zlęknę się, bo Jego moc we mnie jest. 

2. Śpiewajmy Mu, bo okazał moc, 

Wielbijmy Go cały dzień i noc. 

Każdego dnia Jego miłość trwa. 

Tej miłości żar niech zawsze już będzie w nas. 

 

 

 

122 

Ref. Jest w sercu moim miłość do Jezusa. Chcę, by tę miłość 

poznał cały świat. 

1. Chociaż nie zawsze starcza sił, By tę miłość ogarnąć,  

Chociaż Twą drogą trudno iść, By wszystkich braci pokochać. 

2. Kochać na przekór losom złym, Kochać tam, gdzie brak serca,  

Kochać na dobre i na złe. Chrystusa miłość największa.  

 

 

123 

1. Póki mego życia Panu śpiewać chcę, 

Grać memu Bogu, póki życia starczy mi! 

Niech miła Ci będzie, Panie moja pieśń. 

Będę radował się w Panu Bogu mym.  

Błogosław duszo moja Panu, Alleluja!  /4x 

2. Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,  

Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas.  

Głosić chcę, o Panie, Miłosierdzie Twe,  

Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.  

Błogosław duszo moja Panu, Alleluja!  /4x 

 

 

 



129 

Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, swym Duchem ogarnij mnie. 

Uwielbiam Cię, chcę widzieć Twoją Świętą twarz, 

I w miłość Twoją wtopić się. 

 

130  

Szumią w lesie drzewa, ptak piosenkę śpiewa, rośnie kwiat wysoko        

słońce puszcza oko, \ a ja od samego rana, śpiewam dla swojego 

Pana.\2x 

 

131 

1  Dziś narodził się, w stajni na sianie, 

    W sercu moim chce, znaleźć mieszkanie, 

    Dziś narodził się, dla mnie dla ciebie, 

   Bo tak bardzo chce, mieć nas tam w niebie. 

   W ten szczególny czas miłość, dla mnie rodzi się, 

   Bóg objawia się i tobie i mnie.  

  

Ref: Już nie jestem sam, Boś narodził się 

        Miłość Swoją dał, W sercu moim trwasz./2x 

        Już nie jestem sam. (Miłuję Cię./2z) 

 

2  W wigilijną noc, gwiazda świeci już 

   Ona mówi nam, dzisiaj stał się cud. 

   W taką dziwną noc, chciałbym za nią iść, 

   Rozświetla mrok, wskazuje drogę mi. 

   Tam w stajence, Ty czekasz na mnie,  

   Wyciągasz rączki Swe, by błogosławić mnie. 

 

3 Dziś narodził się, w sercu moim wiem, 

   I umocnił mnie, abym zmieniał się, 

   Idąc drogą Twą , już nie lękam się, 

   Gdy nie starcza sił, dopomożesz mi. 

  Tam u kresu mej wędrówki, Ty czekasz na mnie bym, 

  W Twe ramiona wtulił się.  

135 
1 Twoje ręce to mój ląd, wiem nie utonę 

   Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm 

   Twoje ręce to mój ląd, pokonam drogę  

   Do tych wyciągniętych rąk. 

 

2 Czuję, że już blisko jest, to wytęsknione 

  Wtulam się w ramiona Twe, kiedy dokoła chłód 

  Pierwsza gwiazda nieba gest, wskazuje drogę 

  Może dziś się zdarzy cud. 

 Widzę Cię, jesteś tam, światło woła mnie. 

 

Ref: Coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę 

        Chociaż czasem trzeba iść, pod prąd 

        Suchą stopą przejdę dziś, po tej wodzie 

        Twoje ręce to mój ląd. 

 

3 Twoje ręce to mój ląd, wiem nie utonę 

   Twoje ręce to mój brzeg, i obiecany dom 

   Jedno miejsce wolne wciąż, zaczeka na mnie 

   Twoje ręce to mój ląd.  

Widzę Cię, jesteś tam, słyszę głos, znanych lat 

Jesteś Tam, widzę Cię, światło woła mnie. 

 

Ref: Coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę 

        Chociaż czasem trzeba iść, pod prąd 

        Suchą stopą przejdę dziś, po tej wodzie 

        Twoje ręce to mój ląd. 

        Coraz bliżej Ciebie być, tego pragnę 

        Chociaż czasem trzeba iść, pod prąd 

        Suchą stopą przejdę dziś, po tej wodzie 

        Twoje ręce to mój ląd. 

 

 Twoje ręce to mój brzeg, 

 Twoje ręce to mój ląd. 4x 



                                                       136 

1. Piykno Paniynka synka piastowała, 

Jak fest mu pszoła tak piyknie śpiywała: 

Ref: Lili lililaj mój mały syneczku, 

        Uśnij na sianku twoim zoguweczku. 

2. Wół i osiołek i graczki pluszowe 

Niych Ci sie przyśniom jak sny kolorowe. 

3. Czy coś Cie boli, pieluchy mosz zlone? 

Albo mosz w brzuszku coś nałunaczone. 

 

137 
1. Dzisioj w betlyjce, tam pod Betlejym  

Cuda som i dziwy. 

Bo prosto z nieba, aby świat zbawić 

Gość wielgi tam przibył 

Ref: Pombuczek w stajni idź Go przygarnij, 

Ci co tak chcieli tam przybieżeli, 

A my zaśpiywomy, piknie porzykomy 

I Mu coś fajnego domy. 

2. Panna Maryjka piastuje w rynkach 

Pombuczka małego 

I tak sie myśli niych mu sie przyśni coś fest pobożnego. 

3. Przyśli pastyrze łotwarli dźwiyrze, zagrali na liże, 

Czymu na sianie, leżysz nasz Panie, kaj zoguwek z piyrzym? 

138 

1.Miłość dziś nie jest kochana /3x Dziś miłości w świecie brak.  

Jak odnaleźć drogi Pana. Mały Jezu naucz jak. 

2.Cicho stuka serce małe, dziecka, które pragnie być. Szlochem błaga 

swoją mamę. Moja mamo ja chcę żyć. 

3.Usłysz głos sumienia swego. Nie zagłuszaj prawdy bo. Bóg uchroni 

cię od złego. Gdy z miłością przyjmiesz Go.      

Ref: Dokąd gna dziś świat, który Boga nie chce znać.  

A Bóg rodzi się by na nowo miłość dać. Pomóż mi Panie mój bym 

nie zbłądził w wirze zła. przyjmij pod swój dach, lichej stajni cały 

świat. (Całą Polskę, cały świat.) 

132 

A ja ja…1. Szaweł bardzo kochał Boga, kochał Go ze wszystkich sił,  

ale nie mógł w to uwierzyć,  że Pan Jezus Bogiem był .  

Aż pewnego razu Szaweł, w końcu też uwierzył w to,  

kiedy w drodze do Damaszku, osobiście spotkał Go. A ja ja… 

2. Szaweł bardzo był gorliwy, chciał wypełnić całe prawo,  

Święty Paweł je wypełnił, i dla niego brawo. 

Ref: Kiedyś mieczem walczył Szaweł, o łe jo,  

        dziś miłością walczy Paweł, o łe jo. /2x A ja ja… 

3. Jesteś najważniejszy Jezu, reszta to są tylko śmieci, 

   Wie już o tym święty Paweł, wiedzą o tym nawet dzieci. 

4. Stary Szaweł, nowy Paweł a ja ja jaj. /2x 

   Święty Paweł a ja ja jaj. /2x 

 

133 

1. Do celnika Mateusza przyszedł Pan, Czy przemieni jego życie 

pełne plam? Po cóż idzie do grzesznika, Tego zdziercy i oszusta, 

Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść? 

Ref: A Mateusz to wyczytał z oczu Pana, Postanowił wynagrodzić 

krzywdę, zło. "Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi, To podwójnie 

wynagradzam, A ubogim pół majątku mego dam." 

2. Teraz widzę już przed sobą nową drogę, Muszę zatrzeć tamtą starą, 

pełną plam. Idę razem z moim Panem, Rzucać sieci, łowić ludzi, 

I nowinę tak wspaniałą głosić wam. 

Ref: Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana, Postanawiam wynagrodzić 

krzywdę, zło. Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi, To podwójnie 

wynagradzam, A ubogim pół majątku mego dam. 

 

134 
1.Dlaczego wierzyć Tobie umiem, dlaczego zawsze Cię rozumiem. 

dlaczego słońca jasny promień biegnie od Ciebie prosto do mnie.\2x 

2.Dlaczego wierzę tylko w Ciebie, dlaczego, tego właśnie nie wiem. 

I skąd się wzięła ta wielka miłość, to Ty mnie kochać nauczyłeś.\2x 

3.Panie, tak bardzo chciałbym, aby promień z Twego serca, Dotarł do 

wszystkich, wszystkich ludzi, na znak Twojego miłosierdzia.\2x 



139 

1. Nie bój się! Lecz Bogu zaufaj. Tylko Pan! Bo On kocha Cię 

Nie bój się! Choć ludzie zawodzą. Tylko Pan! On siłę Ci da. 

Ref. Tylko Jezus jest Panem! Tylko Pan! 

Tylko w Tobie nadzieję! całą mam! 

Tylko Jezus jest Panem! Tylko Pan! 

Tylko w Tobie nadzieję! całą mam! 

2. Nie bój się! Że jesteś za słaby. Tylko Pan! Nie jesteś już sam 

Nie bój się! On winy przebacza. Tylko Pan! On siłę Ci da. 

 

140 

1. Są chwile kiedy w życiu ciężko jest  

I żyć naprawdę wtedy nie chce się.  

Ktoś wtedy silną ręką chwyta mnie.  

I znowu wbrew nadziei żyć się chce 

ref. Trzymaj, trzymaj, trzymaj się nigdy nie zostawię cię (2x) 

2. Choć czasem rzucić wszystko w nerwach chcę.  

Dać sobie spokój i oddalić się.  

To jednak Pan mnie woła: trzymaj się 

Ja upaść Tobie nie pozwolę NIE! 

3. Choć czasem kryję w dłoniach oczy swe 

Pan daje mi szturchańca: ocknij się 

wiem, że masz dosyć i nie wierzysz że 

że twoje życie ma naprawdę sens. 

 

141 

1. Wiem, że przyjdzie taki dzień. Gdy pożegnam się 

By założyć własny dom. Niedaleko stąd 

2. Nie zapomnę mamo gdy. Przy mnie byłaś Ty 

I spełniałaś dobre sny. Ucząc jak mam żyć 

3. Nie wiem tato czy ty wiesz. Że nie bałam się 

Kiedy byłeś zawsze tuż. Tak jak dobry Bóg 

4. Mamą kiedyś będę i ja. Komuś szczęście dam 

Wiem, że tylko dzięki wam. Dobro w sobie mam. 

 

145 

1 Po kolędzie chodzimy świętości wam życzymy. 

Ref: Hej kolęda abyście święci byli, hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

2 Aby nienarodzeni nie byli odrzuceni.  

3 Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę. 

4 I niech każda mamusia bardzo kocha tatusia. 

5 I tak jak trzej królowie Bogu każdy opowie. 

6 Miłości wam tu trzeba a po śmierci do nieba. 

 

146 

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś                

Do naszych serce, do naszych dni  / 2x          

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie     

Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię.       

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / 2x  

 

147 

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał,  

uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,   

Oddajmy Jemu cześć! 

Królem jest Pan, ta prawda na wieki trwa, niech cały świat  

raduje się Jego imieniem.    

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!  

 

148 

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch robie w Tobie Jezu  

Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 

Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu  

Ty pozwalasz wciąż oddychać mi 

Fale Twojej łaski Panie gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię 

Twa miłość mnie uwiodła Jezu jakże to, możliwe jest? 

Nananana... 

149 

Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmocny.  

I tylko jedno słowo znam, którym opisać mogę Cię. 



150 

1. Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę,  

W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,  

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.  

Jego chwała wnet wypełni miejsce to.   

ref: Chwała, cześć!, Chwalmy Go! 2/x  

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.  

On pragnie, aby wzywać Jego imię,  

Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go.  

Jego chwała wnet wypełni miejsce to. 

 

151 

Aniołowie zakrywają twarz przed Twym majestatem. /2x 

Święty, święty, święty jest Pan, Bóg zastępów. 

Święty, święty, święty jest Pan. /2x 

 

152 

Aby uwielbić Jezusa /2x koniecznie potrzeba Ducha Świętego, 

Ducha Świętego koniecznie potrzeba. 

Ciągle naprzód i naprzód. /2x 

Z Chrystusem iść, z Chrystusem, z Chrystusem iść 

Wielbiąc Go, (uło, uło, ułoo) Wielbiąc Go! 

 

153 

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości,  

a wszystko inne będzie wam przydane. Alleluja, alleluja. 

 

154 

1. Hosanna, hosanna, hosanna memu Bogu! /2x  

Ref: Imię Pana chwal ( imię Pana chwal )  

        W modlitwie tej ( w modlitwie tej ) 

        Wywyższony bądź Panie mój, 

        Hosanna memu Bogu! 

2. Chwała, bądź chwała, Królowi, memu Bogu! /2x 

 

142 
1.  Weź do ręki swą gitarę.  Wydaj z siebie dźwięków parę  

    Proste chwyty, proste słowa.  Proste Bogu się podoba  

 

ref: To na cześć i chwałę nieba, Anioł jako żywy śpiewa  

  / Hej, na na na, hej, na na na, To dla Ciebie dobry Boże  

      Pioseneczka ta /2x 

 

2. Jedni grają dla oklasków. I dla innych ziemi blasków 

   My na chwałę nieba gramy. I najwięcej z tego mamy 

 

3. Dałeś nam się cieszyć Boże. Z tobą smutno być nie może 

   Powiedz jak dziękować mamy. Tobie gramy i śpiewamy 

 

 

143 

ref. Na, na, na, nadzieja; Na, na, na, na, nadzieja 

 

Pomimo wszystko, pomimo wszystko. 

Ja będę ufał, będę nadzieję miał. 

/A, a nadzieja./ 

 

144 

1. Po zielonych pastwiskach owieczki chodziły 

Dobry pasterz pilnuje aby nie zbłądziły 

Hej, Pasterzu, hej, owce Cię słuchają 

Gdzieżby tyle miały co u Ciebie mają 

 

Ref.: Hej, Pasterzu , hej, paś owieczki swe 

Ty najlepiej wiesz co dla nas dobre jest 

 

2. Po zielonych pastwiskach owieczki hasały 

Dobry Pasterz pilnuje aby się nie bały 

Hej, pasterzu, hej owce Cię słuchają 

Kogóż mają słuchać skoro Ciebie mają 



155 

1. Wróbelek Elemelek, Koziołek Matołek, Gucio i Pszczółka Maja 

     modlą się z nami dziś, tak. 

Ref: ćwir, ćwir, ćwir śpiewajmy Panu, me, me, me śpiewajmy Panu, 

bzyk, bzyk, bzyk śpiewajmy Panu dzisiaj pieśń, dzisiaj pieśń radosną.  

2. Mały kotek Filemon i Reksio czarno-biały, dziwna Kaczka 

     Dziwaczka modlą się z nami dziś, tak. 

Ref: Miał, miał, miał śpiewajmy Panu, chał, chał, chał śpiewajmy 

Panu, kwak, kwak, kwak śpiewajmy Panu, dzisiaj pieśń, dzisiaj pieśń 

radosną. 

 

156 

1 Byłem ochroniarzem jednego Karola 

   Na kajakach i w teatrze, gdy na bramce puszczał gola 

  Byłem słynnego Karola wiernym stróżem 

  W Niegowici i w Krakowie, w Watykanie, gdzie był papieżem 

ref: A po pracy tu na ziemi, Teraz fajrant mają w Niebie 

1 Anioł który był mu stróżem Człowiek który był papieżem. 

   W moim pamiętniku zapisałem sobie 

   Karol był niezwykły naprawdę Boży człowiek. 

Ref: A po pracy tu na ziemi Teraz fajrant mają w Niebie 

        Anioł który był mu stróżem Człowiek który był papieżem /2x 

        Fajrant, fajrant w niebie… 

 

157 

1 Gruchnęła nowina rodzi się Dziecina  

   w stajence na sianie ma swoje posłanie 

   Pasterze śpiewają bydlęta klękają 

   w Betlejem się stało, oj będzie się działo  

ref: Hej! co za wydarzenie, hej! Boże Narodzenie  

       hej! raduj się kto może, Narodzenie Boże/x2 

2 Od wieków prorocy śnili o tej nocy  

   gdy z grzechu niewoli Pan Bóg nas wyzwoli 

  Nie w blasku, nie w chwale nie chcieli Cię wcale  

   w nędzy i w pokorze zrodziłeś się Boże  
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1.Tyś w wieczerniku chlebem się stał, Tyś nam swe serce dał. 

Ty chciałeś z nami jedno być, jednego Ojca czcić. 

Ref: Więc połącz wszystkich w jedno ciało Panie nasz, 

         Wlej w serca ludzi miłość trwałą Boże nasz. 

2. Pożywać chcemy ciało Twe, krew Twoją chcemy pić. 

W miłości splatać serca swe, na wieki z Tobą żyć. 
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W cieniu Twoich rąk ukryj Jezu mnie, 

Gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem bądź nadziei dniem. 

Wszystkim o czym śnie głosem w sercu mym, 

Jak ręka która trzyma mnie. Nad brzegiem nocy brzegiem dni,  

Bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił.  

Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie,  

Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych. 
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Chrystus Pan Zbawieniem jest,  jemu chwała, Jemu wieczna cześć! 

Chrystus Pan Zbawieniem jest,  chwałę i cześć oddajmy Mu! 

1.Jesteś Drogą, prowadź nas, czuwaj nad nami w każdy czas. 

Drogą Twą pójdziemy dziś, by w Tobie żyć na wieki. 

2.Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc. słowa Twe, Panie, mają moc.  

Prawda Twa uwalnia nas, by w Tobie żyć na wieki.  

3.Jesteś życiem, Źródłem bez dna, kto ufa Tobie życie ma.  

Życiem swym obdarzasz nas, by w Tobie żyć na wieki. 
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1. Jesteśmy ludem nabytym cenną krwią, 

    W radości Bogu oddajemy cześć, 

    Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc, 

    To niszczymy moc szatana na Ziemi tej. 

Ref. Dziś Kościele Żyjącego Boga wstań, 

       Bóg Królem całej Ziemi jest! 

       Żadne moce i zwierzchności, nie wzruszą nas nigdy już, 

       Gdy stajemy w jedności, nic nas już nie rozdzieli, 

       Bo stajemy razem, gdzie nasz Bóg. 

2. Uwielbiajmy Jego chwałę, dzień po dniu 

    W radości Bogu oddawajmy cześć, 

    Gdy głosimy Jego wierność i miłosierdzia dar, 

    To niszczymy moc szatana na ziemi tej. 

3. Zatem cały ludu Pana teraz wstań. 

    Uwierz mocy słowa, które daje Bóg, 

    Bo szatan jest pokonany i zastępy jego też, 

    Kiedy Kościół przyjmuje Bożą moc. 
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1. Dziś stoimy tu u Twych stóp, to Twój Duch jednoczy serca w nas, 

Życie nasze to Twój dar, a Ty nasz Bóg nas kochasz. 

Płonie w nas nadziei Twej żar, światłem naszych słów i marzeń jest, 

Uczysz ciągle nas jak żyć, jak trwać, jak Ty świat kochać. 

Ref. Pośród krętych w życiu dróg idziesz z nami, to Twój obłok 

wciąż wiedzie nas, połączeni Tobą, jak Twe ramiona przygarniemy 

dziś cały świat. Jeśli sił zabraknie nam Ty, jak Ojciec, zagubionym 

znów radość dasz. Zwiastujemy więc dziś Twój pokój, miłość, świat 

spragniony jest Twoich słów. 

2. Przyozdabiasz nas w prawdy blask, karmisz słońcem, ciepłem oczu 

Twych, walczysz, nie ustajesz w nas, jak błysk, by świat mógł 

kochać. Przyjacielem wiernym jesteś nam, 

Nie chcesz widzieć wciąż ludzkości wad, 

Ktoś daleko jest, lecz Ty, nasz Bóg, Już wiesz i kochasz. 
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Ref: Dzyń 8x jedzie noc na saniach złotych. /4x 

1 Jedzie ciemna noc z workiem pełnym gwiazdek,  

  A za oknem sen czai się przyjazny.  

2 Zając przykrył się śnieżną poduszeczką, 

  Lato mu się śni i złote słoneczko. 

3 Zasnął cały świat, śniegiem się otulił, 

Jezus w żłóbku śpi, luli, luli, luli. 
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Na tym niebie gwiazdeczka świeci, 

Bardzo się dziwią starzy i dzieci, 

Co tam wysoko na niebie świeci, 

To chyba janioł po niebie leci. 

 

Janioł leci, a za nim gwiazda, 

Narodził się Największy Gazda, 

Będzie posoć łowce po świecie, 

Do Betlejemu zaraz pójdziecie. 

 

Tak jako stali se zaśpiewali: 

Kolęda, kolęda pójdziemy dalej. 

Poszli po świecie, rozpowiadali 

O narodzeniu kolęda dali 

 

I się nie martwcie, ze nic ni mocie 

Piszczałki weźcie i Mu zagrocie 

Czego byśmy wam tu życzyli 

Byście wolę Bożą pełnili. 
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Dziś składamy na Twym stole, to co mamy, choć ubogie tak jest. 

Naszą radość, naszą miłość, nasze życie, które dałeś nam. 
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Gwiazdo zaranna, obleczona w słońc - módl się za nami 

Chwały ikono, Dziewico posłuszna - módl się za nami 

Gwiazdo przewodnia, Służebnico Pańska - módl się za nami 

Matko żyjących, Początku Kościoła - módl się za nami 

Bogarodzico, Córo Twego Syna - módl się za nami 

Znaku nadziei, Mieszkanie mądrości - módl się za nami 
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1. Gabryel zwiastował, że porodzi syna. Tak – odpowiedziała.   

   Wszystko się zaczyna. To za sprawą Ducha z nieba wysokiego. 

   Tak zesłał na ziemię syna jedynego. 

 

Ref: Matko nieskalana, Matko ukochana Panno nad pannami 

Oręduj za nami. Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela 

Panno nad pannami Oręduj za nami. 

 

2. W Jordanie ochrzczony, objawionych 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 poniżony, Jezu pełen bólu,  

Jezu opuszczony. Gdy za grzechy świata niebo umierało. 

Serce twojej Matki pod krzyżem przetrwało. 

 

4. Wieczne Alleluja! Jezus zmartwychwstały! 

Do nieba wstępuje pełen Boskiej chwały 

Duch Święty prowadzi w prawdzie i miłości. 

Maryja u Pana, przyczyna radości.  
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Bóg mimo naszej nieprawości pozostaje wierny w swej miłości 

On zawsze gotów jest przebaczyć, musimy wciąż na nowo, ze sobą 

walczyć, nadużywamy swej wolności On nieustannie dąży do 

jedności z nami 

Ref: Dobry jest nasz Pan, wielbijmy Go, wznieśmy ręce swe. 
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1. Niebo to najwspanialsze z miejsc, łaska, chwała czeka tam cię,  

    Boga twarz zobaczysz też, niebo najwspanialsze z miejsc.  

    (mówię wam to:) 

2. Niebo najwspanialsze z miejsc, łaska, chwała tam jest,  

    Boga twarz zobaczysz też, niebo najwspanialsze z miejsc. 
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1.O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x 

   Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń: 

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x 

2.Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,  

   Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. 

3.To Twoje miłowanie dało wolność nam, 

  Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. 

4.Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na twój szlak, 

  Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. 
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Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm, 

Skłaniam się przed świętym tronem Twym. 

Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci, 

Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię, 

Życie me oddaję Tobie, uświęć je. 
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Pokój, jak rzeka, miłość jak górski wiatr, 

Gdy moc Twego Ducha ogarnia cały świat. 

Radość, jak strumień koi duszę mą;  

Przyjdź Duchu Święty, ogniem swoim zstąp. 
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1. Przed obliczem Pana uniżcie się. (2x) 

Ref:  Pan sam wywyższy nas. Jego jest ziemia i czas, 

        Pan sam wywyższy nas. 

2. Wszystkie swoje troski oddajcie Mu (2x) 

3. Kroczmy wszyscy za Nim po kres tych dni (2x) 

4. W Jego chwale kiedyś spotkamy się (2x) 
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1.Ty jeden, Panie, wiesz, co w sercu czuję swym przenikasz mnie        

wciąż światłem Twym. Ty jeden, Panie, wiesz, kim jesteś dla mnie 

dziś, chcę życie swe poświęcić Ci. Nadzieją byłeś nam, gdy w oczy 

wiał nam wiatr i nocy mrok ogarnął nas. Przyszedłeś na ten świat 

zbawienie ludziom dać i życie swe poświęcić nam. 

Ref. Przyjdź i zostań z nami, Panie, swą miłością połącz nas, 

Bądź światłością dnia i nocy snem. Przyjdź i zostań z nami, Panie, 

Serca dzieci ludziom daj, swoją drogą dziś poprowadź nas. 

2.Jak wiele trzeba, by zrozumieć, że to Ty Swą miłość pragniesz 

ludziom dać. Nie pozwól więc, by znów zaginął sens Twych słów, 

By w nasze życie gniew się wdarł 
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Są chwile jak ta, gdy śpiewam mą pieśń,  

mą miłości i pieśń do Jezusa.  

Są chwile jak ta, gdy wznoszę mój wzrok,  

mój głos, ręce do Pana chwał.  

Śpiewam kocham Cię, Panie. /2x 

Śpiewam kocham Cię, Panie, kocham Cię 

 

                                                                                        

                                               168 
Król królów, Pan Panów, chwała, Alleluja! /x2      

Jezus Książę Pokoju, chwała Alleluja! /x2 
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Kto jest Królem dżungli? [uf uf] 

Kto jest Królem mórz? [bul bul bul] 

Kto jest Królem wszechświata? 

Kto jest Królem mym? 

To właśnie J-E-Z-U-S - tak! 

On jest Królem mym. 

On jest Królem wszechświata, 

Królem dżungli, [uf uf] 

Królem mórz. [bul bul bul] 
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Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest, 

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. 

Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna, 

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. 
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Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty? 

Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. 

Mój Panie, Obrońco, źródło mych natchnień i sił. 

Niech cały świat, wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe. 

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim, 

Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. 

Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, 

Gdy przemówi Stwórca ziem. 

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk, 

Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. 

Co może równać się z tym, co u Ciebie mam. 
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Spójrzcie, On żyje. Tak, zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Jezus 

złamał grzechu moc. Tak, On żyje, On pokonał śmierć. 

181 

Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam. W podziwie dla Tego, 

który wszystko dał. Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,  

Ja chcę być jak Ty!   

182 

Śpiewam pieśń dla mego Oblubieńca, pokłon składam Jemu cześć. 

Moja dusza Cię uwielbia, błogosławię imię twe. 

Wywyższam, wywyższam, błogosławię imię Twe 
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1. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, 

    dałeś mi wzrok, abym mógł 

    widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości, 

    którym roztapiasz mój strach 

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, 

        jestem tu, by wyznać: to mój Bóg. 

        dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, 

        ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2 

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 

3. I niczym nie odpłacę się 

    za miłość Twą i za Twój Krzyż! x3 
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Jezu w Tobie jest mój dom, Jezu nigdy nie odejdę stąd. 

Uwalniasz mnie z ludzkiego błota win, umacniasz słabe nogi me gdy 

braknie sił. Tak kocham tak pragnę, w Tobie cały świat tym światem 

jesteś Ty. Mój Zbawco najdroższy mi, Ciebie wielbić chcę do końca 

mich dni. //Ciebie wielbić/3x do końca mich dni./2x 
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1. Uwierz dziś w miłości cud. Uwierz, że kocha Cię Bóg. 

Uwierz, że wino i chleb, zmienił Pan w Ciało i Krew.  

2. Wierzę dziś w miłości cud. Wierzę, że kocha mnie Bóg. 

Wierzę, że wino i chleb, zmienił Pan w Ciało i Krew.  

Wierzę w to. 
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1. Czasami rower lepszy niż auto  

czasami stajnia lepsza niż hotel  

niejeden przeżył, niejeden miał to  

i dobrze wiedział co będzie potem  

2. Największe skarby nie są ze złota 

nie zawsze trzeba wiedzieć, kto daje 

i czasem całkiem niezła robota 

żadnych oklasków nie dostaje 

Ref: Uboga droga droga u Boga jest  

         tyle masz ile dasz  

         tyle masz ile dasz  

3. Bywa, że chleba nie ma za wiele 

i zdrowia także jakoś nie zbywa 

są tacy którzy nawet w niedzielę 

żyją dla innych, to święci chyba 

4. Pan wszechświata, Bóg jedyny  

Jego jest ziemia i Jego jest niebo  

jak to możliwe – chłopcy, dziewczyny  

że nie ma bardziej Ubogiego?  
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Zbawca on porusza góry 

Mój Bóg  wybawić mnie chce  

On wybawić mnie chce  

Na zawsze Sprawca odkupienia  

On wstał i pokonał śmierć  

Jezus pokonał śmierć. 

Ref: Twoje światło niech dla wszystkich lśni  

śpiewam Jezusowi oddam chwałę dziś. 
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W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, /2x 

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, 

Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, 

Lecz w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. 
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1. Dziś przychodzisz także do mnie, dobry Jezu,               

już za chwilę przyjmę Ciebie w Hostii tej.               

Tak się cieszę na to, co mam dzisiaj przeżyć, pierwszy raz 

i tak wielką radość czuję w duszy mej. 

R: Przyjdź, mój Jezu, dobry Jezu, obdarz łaską i w serce miłość wlej. 

Przyjdź, mój Jezu, dobry Jezu i na zawsze już pozostań w duszy mej. 

2. Dziś gotowy jestem już na to spotkanie. 

Na przyjęcie Twej Osoby w sercu mym. 

W duszy mojej urządziłem Ci mieszkanie, które lśni, 

tak byś dzisiaj wreszcie mógł zamieszkać w nim. 

3. Choć tak mało jeszcze znam Cię i rozumiem, 

wiem jak ważne jest dziś to, że spotkam Cię. 

Więc ugościć pragnę Ciebie, tak jak umiem w sercu mym 

i mą wdzięczność tymi słowy wyznać chcę. 
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1.Wszystkie moje troski i kłopoty, w Twoje ręce składam,  

   Panie mój. Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, 

   Byśmy idąc nieśli Imię Twe. /2x 

2.Zawsze chciałem zostać apostołem, 

   Było to pragnieniem w życiu mym. 

   Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, 

   Aby Imię Twe znał cały świat. 

3.Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem, 

   Poisz mnie przedziwnie swoją Krwią, 

   Uczysz mnie codziennie mądrości, swoim słowem, 

   Żebym wreszcie poznał miłość Twą. 
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1.Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką. 

   Wolność, którą mam w Tobie, jest prawdziwa. 

   Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, 

   Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. 

Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę 

        I nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, 

        Największa nawet tama już nie, nie zatrzyma mnie już. 

2.Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia. 

   Żaden Goliat nie może z Nim równać się. 
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Dobry jest nasz Pan, wielbijmy Go, wznieśmy ręce swe.2x               

1. Bóg mimo naszej nieprawości          

    Pozostaje wierny w swej miłości                      

    On zawsze gotów jest przebaczyć                   

    Musimy wciąż na nowo, ze sobą walczyć         

    Nadużywamy swej wolności           

    On nieustannie dąży do jedności z nami. 
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Ref. Chleba z nieba Panie Boże daj i już z nami bądź 

        nie opuszczaj nas Chleba z nieba Panie daj. 

1. W wieczerniku apostołów tłum jadł kolacje i zobaczył cud 

    bo Pan Jezus chleba wszystkim dał i powiedział, że to On jest sam. 

2. Dziś w kościele nie opuszcza nas lecz pozostał aż po wieczny czas 

    więc z radością zaśpiewajmy Mu bo uczynił taki wielki cud. 
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Ref: Nie lękaj się nie lękaj się, Jestem przy tobie cały dzień! 

Nie lękaj się nie lękaj się, Jestem przy tobie nie bój się, nie lękaj się. 

1. Strach ma wielkie oczy, ale nas nie zaskoczy 

    Robi groźne miny, ale my się nie boimy! 

2. Wojny i choroby, duchy i potwory 

    Robią groźne miny, ale my się nie boimy! 

3. Nie tylko w niedzielę, jestem twoim przyjacielem 2x 

    Nie tylko od Święta, ale codziennie o tobie pamiętam 2x 

    Nie lękaj się! 5x 
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Ta krew z grzechu obmywa mnie             

Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu    

Ta krew z grzechu obmywa mnie             

To jest Baranka święta krew              

Ref: Jego krew, święta krew 

        Jego krew, święta krew z Golgoty 
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1. O Maryjo jesteś piękna. Piękne włosy masz i oczy,      

a Twe serce miłość sama, Która zawsze nas jednoczy. 

Ref: O Maryjo, Matko Boga, bądź Ty także naszą Matką.   

Cała Polska Tobie woła, abyś była nam Hetmanką,      

abyś była nam Hetmanką.      

2. O Dziewico, Przenajświętsza, Jakżeś wiele wycierpiała, 

Kiedy Syn Twój, Jezus Chrystus, Umęczony umarł za nas. 
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1.Schowaj mnie pod skrzydła Twe, 

Ukryj mnie w silnej dłoni swej. 

 

Ref: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, 

Z Tobą wzniosę się podniesiesz mnie. 

Panie Królem tyś spienionych wód, 

Ja ufam Ci ty jesteś Bóg. 

 

2.Odpocznę dziś, w ramionach Twych. 

Dusza ma, w pokoju będzie trwać. 
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1. Nie ma takich murów, których nie da się rozwalić 

Nie ma takiej pułapki, z której nie da się uwolnić 

Nie ma takich przepaści, których nie da się przeskoczyć 

Nie ma takiej rany, której nie da się wybaczyć 

Ref. Daj mi trochę wiary, A przeszkody wszystkie pokonamy 

Daj mi trochę wiary,  (Daj mi trochę wiary, a przeszkody pokonamy) 

Daj mi trochę wiary, A przeszkody wszystkie pokonamy 

Daj mi trochę wiary, Ooooo  

hej! /x3 

2. Są takie mury, które chciałbym przeskoczyć 

Są takie pułapki, z których chciałbym się uwolnić 

Są takie przepaści, które chciałbym omijać 

Mam takie rany, które chciałbym wybaczyć 

Ref. . . . 

hej! /x15 
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Twoja miłość jest pierwsza, Twoja miłość jest większa, 

Twoja miłość jest w nas, Twoja miłość jest w naszych sercach. /2x 

Czekamy na Ciebie Panie nasz 3x, czekamy na Ciebie. /2x 

Święty 2x, Święty jesteś Panie, Święty 2x, Święty Pan. /2x  

 



204 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd   Przyjdzie mi pomoc;  

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On    Miłosiernym jest!  

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,    By w swe ramiona wziąć,  

Rany uleczyć Krwią swoich ran,    Nowe życie tchnąć!  

Ref: Błogosławieni miłosierni,  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!  

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,   Któż ostać by się mógł? 

Lecz On przebacza, przeto i my   Czyńmy jak nasz Bóg! 
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1. Gdy się nocą w Betlejem, Bóg rodził po cichu,  

     to zleciały Anioły z niebieskiego strychu.  

     Pierwszy Anioł był piękny, drugi piękniejszy  jeszcze,  

     trzeci śpiewał im obu, że aż drgało powietrze.  

Ref: Za ostatnim Aniołem w chórze śpiewam z moim Aniołem 

Stróżem, ryczę gloria pod wiatr bez umiaru, dostaniemy oboje kataru. 

Za ostatnim Aniołem w chórze śpiewam z moim Aniołem Stróżem, 

dusza śpiewa jak panna uboga, (dla Boga 3x) 

2. Gdy się nocą w Betlejem, poruszyła ziemia,  

     od anielskiej kolędy, świętego natchnienia.  

     Pierwszy Anioł grał solo, drugi wolał w duecie,  

     trzeci tańczył ze szczęścia, największego na świecie.  

Ref: Za ostatnim Aniołem w chórze tańczę z moim Aniołem 

Stróżem, ryczę gloria pod wiatr bez umiaru, dostaniemy oboje kataru. 

Za ostatnim Aniołem w chórze tańczę z moim Aniołem Stróżem, 

dusza tańczy jak panna uboga, (dla Boga 3x) Gloryja 10x 
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1. Solo dios basta. Mówiła kochaj bo miłość jest ok,  

    mówiła ufaj i przed zwątpieniem wiej.  

    Bóg sam wystarczy w Jego dłoni twój los,  

    Bóg sam wystarczy śpiewaj na cały głos. 

2. Mówiła ciesz się, każdym nowym dniem,  

    mówiła słuchaj, gdy mówi serce twe.  

    Bóg sam wystarczy w Jego dłoni twój los,  

    Bóg sam wystarczy śpiewaj na cały głos. 

Coda: Nie bój się nie bój wśród życia dróg,  

            tu wszystko mija zostaje Bóg.2x  

Ref: Dziewczyna z Hiszpańskiego miasta, solo dios basta 2x. 

         Zasiała ziarno, które wzrasta, solo dios basta 2x. (basta) 
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   1. Na świat targany złem, przychodzi Jezus, Maryi syn.  

    Znów chce nauczyć nas, jak kochać ludzi. Jak siebie dać. 

Ref.: Maleńka miłość, a wielki Bóg. Przekroczył stajni ubogiej próg. 

Pomyśl człowiecze, czy w świecie tym, napotka miłość ten Boży syn. 

2. Przyjdź znów do naszych serc, zapal w nich miłość, pokonaj zło. 

    I tak prowadź przez noc, daj nam usłyszeć Twój cichy głos. 
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  Ref:  Narodził się mały Bóg, miłości Pan, Sługa sług 

          Narodził się Boży Syn, ubogi król, Zbawca dusz 

1. Ta miłość przyszła do ludzi, by w sercach żar jej obudzić 

2. Choć szopa zimna uboga, w swych progach gościła Boga 

3. On przyszedł byś mógł się zmienić, nad biedą ludzką pochylić. 
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Przyjaciela mam, co pociesz mnie. Gdy o Jego ramię oprę się.  

W nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze 

troszczy się. Królów Król, Z nami Bóg /2x  Jezus /4x  
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1. Mama czuwa Mama wie, czego każde dziecko chce  

    Mama kocha Mama wie najlepiej, czego mi brakuje 

    czego potrzebuje, Mama kocha Mama wie najlepiej 

2. Nie potrzebne Mamie, brylanty, złoto i korona  

    Ona piękna jest bez tego i Błogosławiona 

3.Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać  

   Bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królowa Nieba  
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1. Pamiętam jak brałeś mnie na długie spacery, 

     Na środek jeziora płynęły wodne rowery. 

     Ty dla mnie pokonałeś prawdziwego potwora 

     I całą noc czuwałeś kiedy byłam chora. 

ref: Hej czy wy wiecie, mój tata jest najlepszy na świecie! /x2 

2. Ty opowiadasz mi niezwykłe przygody 

     Jak było na świecie, kiedy byłeś młody 

     Nocami pracujesz długo pali się światło 

     A Pan Bóg pomaga, żeby chleba nie zabrakło. 

3. Czasem gramy w piłkę i walczymy na niby, 

     Mówiłeś: „Jeśli kochać to tylko z całej siły!” 

     Kiedy dzień się kończy i słońce jest już nisko, 

     Modlimy się razem i dziękujemy za wszystko! Za wszystko! 
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Chciała bym aby z moich ust płynęły słowa  

piękniejsze niż tysiące róż  

Chciała bym aby słowa te wyrazić mogły podziękowań treść 

Dzięki Wam ukochani rodzice za opiekę, za świętej wiary znak 

Chcemy dziś podziękować za wszystko 

I za Waszym przykładem w życie iść 

Chcemy też bardzo mocno przeprosić 

Za kłopoty i za niejedną łzę 

Niechaj dziś jasne będą oblicza i uśmiechu nie zabraknie Wam.  
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1.Znad oceanów do mnie wołasz 

   Gdzie każdy krok niepewny jest 

   Ty jesteś tam gdzie niewiadoma 

   Tam znajdę grunt dla wiary mej 

Ref. I będę wzywać Imię Twe 

        I ponad fale patrzeć chcę 

        Gdy burzą się 

        Dla duszy pokój w Tobie jest 

        Gdzie pójdziesz Ty. Ja pójdę też 

2. Mój strach utonie w Twojej łasce 

    Bo ręka Twa prowadzi mnie 

    I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś 

    Wiem teraz też nie zawiedziesz mnie 

Koda: Duchu prowadź mnie. Gdzie wiara nie ma granic. 

           Daj mi chodzić nad wodami. Gdziekolwiek mnie zabierzesz. 

           Prowadź głębiej niż. Pójść mogą moje stopy. 

           Moja wiara się umocni. W Twej obecności Boże. 
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Ref.: Chlebem niebieskim jesteś, Jezu Ty, 

         Swoją miłością w siebie przemieniasz nas. 

1. Nie, ziemia już nie jest osierocona, 

    Bo pozostałeś wśród nas, Ty chcesz Sobą nas karmić, 

   Tyś Chlebem Życia, Ty całą ludzkość chcesz zapalić 

   Ogniem miłości Swej. 

2. Tak, niebo zstąpiło tu, na tę ziemię, Bo pozostałeś wśród nas, 

   Lecz zabierzesz nas z Sobą, Do Twego domu, 

   Gdzie z Tobą wiecznie żyć będziemy, Twój dom to wieczny raj. 

3. Nie, już nie musimy lękać się śmierci, Bo pozostałeś wśród nas, 

   Każdy, kto żyje w Tobie, Nigdy nie umrze, 

   Ty, Jezu, jesteś Bogiem z nami, Bogiem pośrodku nas. 
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Święty x4 Święty Pan. Święty x3 Święty Bóg i Król. 

Otwieram serce me, podnoszę ręce swe 

Królu wejdź i rozgość się. Uwielbiać Cię chcę. 
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Ref: Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie 

       Cała ziemia śpiewa, śpiewa. 

       Wielka radość na Syjonie 

       Król zstępuje z nieba, z nieba! /2x 

1. Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień) /2x 

    Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas.  

    Nadejdzie dzień (nadejdzie dzień) /2x 

    Uwielbi Go (uwielbi Go) cały świat. 
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1. Idę sobie i patrzę, co za dziwny świat 

O mój Boże - chyba ze mną coś nie tak 

To nie koncert, a jednak śpiewam głośno 

Chociaż ludzie dziwnie patrzą 

Pewnie dziwnie myślą o mnie!  

2. Nie potrafię przestać tańczyć, co za dzień 

O mój Boże - chcę powiedzieć: “kocham Cię!” 

Tak mi dobrze, kiedy wiem, że jesteś ze mną 

Mogę Ci zaśpiewać. (nową zwrotkę - tę poprzednią) //2x 

ooo ooooo/3x ooo-oł-ł 

1. Idę sobie i patrzę, co za dziwny świat (dziwny świat) 

O mój Boże - chyba ze mną coś nie tak (coś nie tak) 

To nie koncert, a jednak śpiewam głośno 

Chociaż ludzie dziwnie patrzą 

Pewnie dziwnie myślą o mnie! 

2. Nie potrafię przestać tańczyć, co za dzień (co za dzień) 

O mój Boże - chcę powiedzieć: “kocham Cię!” (kocham Cię!) 

Tak mi dobrze kiedy wiem, że jesteś ze mną 

Mogę Ci zaśpiewać 2x, ooo(dziwi-dziw-dziwny)  

ooooo(dziwi-dziw-dziwny-świat)/3x ooo-oł-ł 
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1. Tak, razem ruszamy w trudną drogę tę Do Maryi w górę wciąż. 

    Tak, razem ruszamy w trudną drogę tę 

    Bo pragnienie serca ciągnie nas. 

2. Tu, tu jest miejsce, tu jest pora, tu jest czas 

    Niech Twa łaska, siła Boża, rośnie w nas, 

    by owocny był pielgrzymi szlak. 

3. Pan nieustannie swoich sił dodaje nam 

    Królów Król i Panów Pan prowadzi nas, daje wiarę i nadzieję. 

ref: /Nie tak szybko, krok po kroku do Maryi nie tak szybko     

       Matka Boża będzie z tobą zawsze blisko                         

       gdy jej szczerze oddasz wszystko. / x2 

     /Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna, Pan jest z Tobą               

      Błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty. / x2 

    /Szybko, tak szybko, blisko bardzo blisko                      

     Jezus i Maryja zrobią dla mnie wszystko. / x4 
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Marana tha, marana tha /4x   

Ref. Nie mądrość świata tego, lecz Pana ukrzyżowanego  

Głosimy, aż przyjdzie znów. /2x   

1. Bo Chrystus Jezus skałą serca mego   

Odsunął kamień, serce z Ciała dał mi swego,   

By nas na nowo zrodzić wstąpił w niebo,    

Aby Świętego Ducha zesłać nam, dlatego:  

2. Zbawienie swoje z wiarą spożywajcie, 

Zrodzeni w ogniu z Ducha, życiem rozgłaszajcie, 

Że Tego, któregośmy krzyżowali 

Bóg wezwał z martwych i do swojej chwały wziął stąd. 

3. Idźcie i głoście Syna Boga Panem! 

Krwią Jego imię wasze w niebie zapisane. 

W Jego miłości wszystkich zanurzajcie, 

Królestwa Jego: "Niechaj przyjdzie" przyzywajcie. 
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1. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy.   

Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości.  

Ref: Mówiono wtedy między narodami  

Wielkie rzeczy im Pan uczynił  

Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła.   

2. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości 

choć idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, 

powrócą z radością, niosąc swoje snopy. 

Ref: Powiedzą wtedy między narodami: 

Ooo…     

Koda: Odmień, Panie, nasz los.   

Zamień suche doliny w strumienie rwące   

Odmień, Panie, nasz los. 

Niech nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce  

Odmień, Panie, nasz los. 

Lament zamień w taniec rozpal znów, co gasnące  

Odmień, Panie, nasz los.   

W Twoich rękach nasz los – odmień go.  

Ref: A zawsze mówić będą między narodami: 

Ref: Niech mówią przeto między narodami: 
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    ooooo…                                                

1. Mówił nie za wiele, robił to co trzeba,   

    włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda.   

    Misję miał na ziemi, taką dla świętego,   

    Bóg mu dał za żonę, matkę syna swego.  

Ref: Na ocean naszych łez, strażnik skarbów w niebie jest.   

2. Chociaż pracowity, jak na swoje czasy,  

    wiedział że rodzina ważniejsza jest od kasy. 

    Serce pełne wiary, broda jak z portretu,   

    wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu. 

    ooooo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


