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1)  AGNUS DEI  

   A  D  A A     D                                                          A            A     D 
(: Alleluja, Alleluja wszak króluje wszechmocny nasz Bóg :)     Alleluja. 
 E  A      E  A               D  A                         E 
Święty, Święty; jesteś Panem Wszechmocnym, 
                            D                                 D 
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest.  
                      A    E   A              D  A                       E 
(: Jesteś Święty, Święty; jesteś Panem Wszechmocnym, 
                            D                                 D              E A 
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest :)     Amen.  
 
 
   A  D  A A     D                                             A                  A     D 
(: Alleluia Alleluia For our Lord God Almighty Reigns :)     Alleluia. 
E A   E A                D  A                 E 
Holy, Holy Are You Lord God Almighty 
                      D                              D 
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. 
                    A    E A               D   A                 E 
(: You are Holy, Holy Are You Lord God Almighty 
                      D                              D                  E A 
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb :)     Amen. 
 
 
 
 
 

2)  ANI BRAT MÓJ ANI SIOSTRA 

                E                                              A                   H7       E 
(: Ani brat mój, ani siostra tylko, Panie ja muszę więcej modlić się.  
                                             A                    H7       E 
(: Tak ja, tak ja, tak Panie ja muszę więcej modlić się :) 
 
2. (: Ani ojciec, ani matka tylko, Panie ja muszę więcej modlić się :) 

Tak ja, tak ja, tak Panie ja muszę więcej modlić się :) 
3. (: Ani gość mój, ani sąsiad tylko, Panie ja muszę więcej modlić się :) 

Tak ja, tak ja, tak Panie ja muszę więcej modlić się :) 
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3)  AŻ PO ZIEMI 

( mężczyźni )                                  ( kobiety ) 
D 
Aż po ziemi tej kres –              ( echo ) 
          A 
Do głębokości mórz –              ( echo ) 
                h 
Przez nieskończoność nieba –( echo ) 
      G          (A) 
Wielbimy Cię –                        ( razem) 
 
( mężczyźni )                            ( kobiety ) 
Poprzez miłość i ból –       ( echo ) 
Poprzez otwarcie serc –   ( echo ) 
Płynie z ust twego ludu –   ( echo ) 
Dla Ciebie, pieśń –            (razem) 

( razem ) 
D              G           A       D          G              A    h     G  A 
Wielbiony przez narody, ukoronowany chwałą - Wielki Bóg. 
D                 G           A   D             G          A  h    G     A     D       G A D 
W działaniu suwerenny, w miłości doskonały On nasz Bóg Jedyny Bóg. 

 
 
 
 
From the ends of the earth, (echo - From the ends of the earth) 
From the depths of the sea, (From the depths of the sea) 
From the heights of the heavens, (From the heights of the heavens) 
(All) Your name be praised. 
 
From the hearts of the weak, (echo) 
From the shouts of the strong, (echo) 
From the lips of all people, (echo) 
This song we raise, Lord. 
 
Throughout the endless ages You will be crowned with praises, Lord Most High. 
Exalted in every nation Sovereign of all creation, Lord Most High Be magnified.  
 
Halleluiah. 
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4)  BĄDŹ MOCNY W PANU 

E                                             H7            E 
Bądź mocny w Panu raduj się amen, alleluja. 
E                   H7           E 
Amen, amen, amen, alleluja. 
 

5)   BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BOGA 

G                                   e 
Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,  
a                          D 
a bliźniego swego tak, jak siebie samego. 
G               e                     a 
Miłuj Boga całym sercem swym, 
                       D 
ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej. 
G                                   e 
Bóg chce twoim życiem być. 
                                   a                                    D 
On chce Miłość Swoją wielką dać, czyż trudno wziąć? 
                                          G 
Pamiętaj, Bóg miłością .... jest! 
 

6)   BÓG KOCHA MNIE 

C                G            d             a 
Bóg kocha mnie, na pewno to wiem, 
      F                     C                   G 
bo Jezus w Swym Słowie o tym mówi mi.  
C                          G               d               a 
Przychodzę więc dziś przed Twój święty tron 
     F         C          F         C        G            C 
i w gronie Twoich dzieci, Panie, śpiewam Ci. 

G                   a               F                Ga 
Chcę wielbić Cię z całej ludzkiej mej siły,  
G          a                    F         G 
pragnę miłością moją uczcić Cię.  
G           a              F            G       a 
Bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym,  
G                    a                  F    G     C 
Prawdziwym - mówię, bo poznałem cię.  
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7)   BÓG SYNA DAŁ  

                 G                    C                             G                         D 
Bóg Syna dał by mnie wybawić, by przemóc śmierć i grzechu ból. 
            G        G7             C                     G                             D                  G 
On żył i zmarł, by mnie wykupić, a pusty grób dziś świadczy Zbawca żyje mój. 
 

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga; zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. 
Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me, ma teraz sens bo żyje Pan. 
 

2. Któregoś dnia gdy Jordan przejdę i skończą się dni łez i trwóg. 
Tam gdzie mój Pan z tryumfem wejdę i ujrzę światło chwały gdzie panuje 
Bóg. 

 

Wiem żyje Pan! W Nim mam pewność jutra. Wiem żyje Pan! Znikł wszelki strach.  
I wiem, że On zna moją przyszłość więc warto żyć bo pewność mam, że żyje Pan.  
 

3. Bo żyje Pan, jutro mnie nie trwoży. Bo żyje Pan, w nim moja moc. 
A że ja wiem kto przyszłość dzierży, radością moje życie jest bo żyje Pan. 

 

Wiem żyje... 
 
God sent His Son, they called Him Jesus He came to love, heal and forgive. 
He bled and died, to buy my pardon An empty grave is there to prove my Savior lives. 
 

Because He lives, I can face tomorrow; because He lives, all fear is gone, 
Because I know, He holds the future and life is worth the living, just because He lives.  
 

2. And then one day, I'll cross that old river I'll fight life's final war with pain. 
And then as death gives way to victory I'll see the lights of glory and I'll know He reigns.  
 
 

8)   BOŻE OJCZE NIE WIEM 

e                 a                      D                       G 
Boże Ojcze nie wiem jak ja mogłem żyć tak długo. 
           C                          a                      H7 
Nic nie wiedząc że mam Ojca w Niebie, który kocha mnie. 
e                           a                         D                      G 
Lecz teraz jestem dzieckiem Twym przyjętym do rodziny Bożej 
  C                  a              H7 
i nigdy już nie będę sam bo Boże Ojcze jesteś ze mną. 

   e        a                    D         G                   C          a                    H7 
(: Będę śpiewał Ci na chwałę, śpiewał Ci na chwałę będę śpiewać na zawsze już :) 
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9)   CHCĘ PANIE SŁAWIĆ CIĘ 

   d                                                                 A 
(: Chcę Panie sławić Cię wciąż, bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż,  
                                          d 
zamieniłeś w radość moje łzy :) 

                g                               d 
(: Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć  
           A                                  d 
już na wieki sławić będę Imię Twe :) 

 
 
 
 
 
 
 

10) CHODŹ, TO JEST CZAS  

C                                     F   C 
Chodź, to jest czas uwielbienia. 
G                                      d        F 
Chodź, teraz jest czas by serce dać. 
C                                    F   C 
Chodź, uwielbiać jakim jesteś. 
G                                        d                 F       C 
Chodź, przed twego Boga przyjdź dziś sam, Chodź. 
F                                         C                           F                          C 
Przyjdzie dzień że wszyscy uwierzą żeś Bóg; ich kolana zegną się 
F                                        a                F                      G 
Ciągle wielki skarb czeka na tych, co wybiorą dzisiaj Cię. 
 
 
Come, now is the time to worship.  
Come, now is the time to give your heart. 
Come, just as you are to worship. 
Come, just as you are before your God, Come. 
One day every tongue will confess you are God. 
One day every knee will bow. 
Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. 
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11)  CHRYSTUS UMARŁ RAZ 

C                       F   G         C                    
Chrystus umarł raz za cały grzeszny świat, 
a                      d    G                      F       C 
aby przywieść nas przed wieczny Boży tron.  
C                       F   G         C                   a 
Chrystus umarł raz  za cały grzeszny świat,  
                       d     G                C 
aby przywieść nas przed Boga tron. 

C                   F   G             C         
Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. 
 a                      d    G               F               C 
Chrystus umarł raz, by zbawić wszystkich nas.  
C                   F   G             C        a 
Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. 
                         d    G               C 
Chrystus umarł raz, by zbawić nas. 

 
 

12)  CHWAŁA OJCU I SYNU 

G                 C     G           D               C         D         G         DG 
Chwała Ojcu i Synu, Alleluja; Chwała Duchu Świętemu, Alleluja.  
 

Jak było na początku, Alleluja; Teraz i zawsze będzie, Alleluja.  
Chwała Ojcu i Synu, Alleluja; Chwała Duchu Świętemu, Alleluja.  

I na wieki wieków, Alleluja; na świecie bez końca, Alleluja.  
Chwała Ojcu i Synu, Alleluja; Chwała Duchu Świętemu, Alleluja.  
 
 
 

13)  CHWALĘ CIEBIE PANIE 

    C                                  e  
(: Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam  
                    F                               G 
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe :) 

                       C                                     a 
(: Bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś, 
                              F               G 
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt :) 
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14)  CIESZĘ SIĘ, JEZUS ZBAWIŁ 

 E                H7                                            E 
Cieszę się, Jezus zbawił mnie Cieszę się, Jezus zbawił mnie. 
           E7    A                 E 
Cieszę się, Jezus zbawił mnie. 

 E                                        H7                E 
Śpiewam chwała, alleluja, Jezus zbawił mnie. 

2. (: Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie :) 3x 
3. (: Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie :) 3x 
4. (: Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie :) 3x 
 
 

15)  CUDOWNA BOŻA ŁASKA 

E                      A       E                                  H7  
Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechów mnie.  
     E         E7        A        E                   H7       E 
Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. 
 

2. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me, 
I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie. 

 

3. Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż,  
przez ciemne i burzliwe dnie, tam, gdzie Ojcowski dom. 

 

4. O Boże dzięki, dzięki Ci, za cudną łaskę Twą, 
Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią! 

 
 
1. Amazing grace! How sweet the sound; That saved a wretch like me. 

I once was lost but now am found; Was blind but now I see. 
 

2. ‘Twas grace that taught, My heart to fear; And grace my fears relieved; 
How precious did that grace appear; The hour I first believed. 

 

3. The Lord has promised good to me; His word my hope secures; 
He will my shield and portion be; As long as life endures. 

 

4. Through many dangers, Toils and snares; I have already come; 
‘Tis grace hath brought me Safe thus far, And grace will lead me home. 

 

5. When we’ve been there Ten thousand years; Bright shining as the sun, 
We’ve no less days To sing God’s praise; Than when we’d first begun. 
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16)  CZY NIE WIECIE 

   C                                             G 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? 
   G                                            C 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?  
   C                                C7          F 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?  
                    C                      G         C 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch!  
 
2. (: Pełni mocy, wdzięczności i chwały :) 3x 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 
 
 
 
 
 

17)  CZYŚ SŁYSZAŁ 

G                                          D                                                       G 
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest Sam, 
         C                             G              D                         G 
Gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela Bóg nam? 

G                                  D                                          G 
O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj! 
     C                                G                D                              G 
Do Boga z sumienia czystego w tym Domu modlitwy swe ślij! 

 
2. Czy znany ci Kościół prawdziwy, co z Ducha i prawdy się stał, 

Gdzie każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg mu zbawienie Swe dał? 
 
3. Czyś słyszał, że Dom jest duchowy, gdzie nie ma wyzysku, ni zła, 

Gdzie dary Swe w sposób cudowny Bóg święty wybranym swym da? 
 
4. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, że miłość zasadą jest tam, 

Gdzie ludzie to bracia prawdziwi, a głową i ojcem - Bóg Sam? 
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18)  DAJ MIŁOŚĆ 

    e                C            D                               e 
(: Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym :) 
                          a             D7           e 
A będę sercem swym oddawać Ci cześć 
                       a                D7           e 
i każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść, 
                                  a          D7                       e 
chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił. 
                           C  D                     e 
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym! 
 
(: More love, more power more of you in my life :) 
And I will worship you, with all of my heart. 
And I will worship you, with all of my mind. 
And I will worship you, with all of my strength. 
For You are my Lord, You are my Lord  
 

2. (: More love, more power more of you in my life :) 
And I will seek Your face with all of my heart. 
And I will seek Your face with all of my mind. 
And I will seek Your face with all of my strength. 
For you are my God; You are my God. 

 
 

19)  DO ZWYCIĘSTWA PROWADZI 

    e                      H7                          e 
(: Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. 
             G             D                        G 
Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. 
              a             D       G         C    G     D       e 
Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę: Alleluja, Panu cześć! :) 

e                        a                    D                e                       a                   D 
Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie twarzą w twarz będę oglądać Cię, 
D7                      G     e    a                            H7 
lecz na razie na ziemi tu muszę toczyć swój bój. 
e                a         D                  e                      a                  D 
Dodaj siły i mocy, wiary Panie, wesprzyj mnie mocnym ramieniem Swym, 
D7                          G        e       a                 H7           e 
abym w sercu miał Słowo Twe i podążał za Tobą, za Tobą. 
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20)  DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN 

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

                          D          G           A                D                G      A  
(: Więc wszyscy razem chwalmy Go za to że trzyma nas ręką swą :) 

 
 
 
 
 

21) DZIĘKCZYNIENIE 

   C            F         e                       a        G   C                  F          e         F  G 
(: Dziękczynienie, z serc naszych płynie Tobie, Dziękczynienie, Tobie Ojcze :) 

C               F                   e             a      G     C 
Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa. 
C               F                 e               a               G   C 
Gdyby nie Twoja łaska to w ogień pójść bym musiał. 
C               F                   e                 a        G    C 
Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia. 
C               F                  e         a    G 
Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze. 

 
 
 
 

22) DZIĘKI JEZU 

E                                               A                      E 
Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. 
          cis              fis H            E   H7               E 
Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. 

 

2. (: Tam na Golgocie umarłeś za mnie, dzięki Ci że kochasz mnie. :) 
 

3. (: Zmartwychwstałeś i żyjesz we mnie dzięki Ci, że kochasz mnie. :) 
 

4. (: Wkrótce przyjdziesz stąd mnie weźmiesz dzięki Ci, że kochasz mnie. :) 
 

5. (: O alleluja, o alleluja dzięki Ci, że kochasz mnie. :) 
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23) DZIEŃ PO DNIU 

D                                               e                       A                          D 
Dzień po dniu dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. 
D                                               e              A                              D 
Wiem, że Ojciec dziecię Swe posili. Żyję więc bez obaw i bez trwóg. 
                     D7                  G                    A                            D 
Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej co ma komu dać. 
                                              e                  A                                D 
Ból zmieszany jest z radości łzami. Znój i trud spoczynek błogi ma. 
 
2. Dzień po dniu, mój Pan jest zawsze ze mną. Gotów wciąż udzielać nowych łask. 

On rozjaśnia moją wolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. 
Bóg obiecał nad Swym dzieckiem czuwać. Wiernie też zadanie spełnia Swe. 
Obietnica jego strach usuwa „z każdym dniem posilę siły twe”. 

 
3. Pomóż mi, w doświadczeń ciężką chwilę, obietnicom, Panie, ufać Twym. 

Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. 
Spraw bym mógł spokojnie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. 
Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. 

 
 
 

24) DZIŚ PRZYCHODZĘ PANIE 

D      (A)    D                                                                 A   
Dziś przychodzę Panie mój tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię 
A                                                                                  D   
Dziś przychodzę Panie mój tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię 
D            D7                                                                   G                e 
Dziś przychodzę Panie mój, tak jak wzywasz mnie, by wielbić Imię Twe, 
D           h     e         A       D   
Chwalę Cię, wielbię Imię Twe! 
 
2. (: Rzuć w niepamięć przeszłość swą, Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go :) 

Rzuć w niepamięć przeszłość swą, Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go! 
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go! 

 
3. (: Do Jezusa zbliżmy się, wznieśmy ręce swe i chwalmy Go :) 

Do Jezusa zbliżmy się, wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go! 
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go! 
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25) DZIŚ ROZRYWA KAJDANY 

G                              C                   D                   G 
Dziś rozrywa Bóg kajdany, dziś rozrywa Bóg kajdany, 
                                 C              D              G   
Dziś rozrywa Bóg kajdany i swobodę daje nam. 
                                                       a   
My nie możemy dłużej bez Jezusa żyć.  
            D                                        G   
On fundamentem i nadzieją naszą jest. 
                                                                     C     a   
On nas wyzwala z więzów grzechu, śmierci, piekła.  
                D7                                   G   
My nie możemy dłużej bez Jezusa żyć. 
 
 
 
 

26) DZISIAJ JEST DZIEŃ 

    D                                A 
(: Dzisiaj jest dzień :) (: Który dał nam Pan :) 
                               D 
(: Weselmy się :) (: I radujmy się w Nim :) 
G                                 D 
Dzisiaj jest dzień który dał nam Pan,  
G                       D 
weselmy się i radujmy się w Nim. 
                                            A           D 
(: Dzisiaj jest dzień :) Który dał nam Pan. 
 
    C                                         G                          (propozycja innej tonacji) 
(: This is the day :) (: That the Lord has made :) 
                                        C 
(: I will rejoice :) (: and be glad in it :) 
F                                    C 
This is the day That the Lord has made. 
F                             C 
I will rejoice and be glad in it. 
                                             G            C 
(: This is the day :) That the Lord has made. 
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27) EL SZADDAJ  

           d                  G             C               F   
El Szaddaj, El Szaddaj El El Jonna Adonai,  
         B                    E7                a                      A 
wieki płyną Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz.  
           d                  G              C                        F   
El Szaddaj, El Szaddaj Wszechmogący Panie nasz 
         B                 G                  C   
wywyższamy imię Twe El Szaddaj. 

            d                 G                  C               F   
Sam baranka dałeś by nie zginął Abrahama syn.  
           B              E7              a                         A   
Tyś potężną ręką Swą morze zmienił w suchy ląd.  
             d                     G                      C                 F   
Gdy wygnaniec modlił się Tyś Bogiem był co serce zna.  
      G                                         C    
Ty mocą Swą wyzwalasz dzieci Swe. 
 
2. Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest, 

lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się. 
W Słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce.  
Posłuszny słowom Twym w kruchym ciele zszedł Bóg Syn. 

 
 
 

El Shaddai, El Shaddai, El Elyonna Adonai, 
age to age you're still the same, by the power of the name. 
El Shaddai, El Shaddai, erkamkana Adonai, 
we will praise and lift you high, El Shaddai. 

1. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham, 
through the power of your hand you turned the sea into dry land. 
To the outcast on her knees you were the God who really sees, 
and by your might you set your children free. 

 
2. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, 

though the people couldn't see what Messiah ought to be. 
Though your Word contained the plan, they just could not understand, 
your most awesome work was done in the frailty of your Son. 
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28) GDY DOTYKASZ... ŻYCIA 

D                    h                 e           A 
Gdy dotykasz mego życia się ręką Swą, 
                  D                    G                 D  A       D 
to budzisz w sercu moim pieśń: Panie kocham Cię.  
 

2. Z głębi duszy ślę wyznanie to miłe Ci: 
Tyś jest mój Król Tyś jest mój Bóg, Panie kocham Cię. 

29) GDY NA TEN ŚWIAT 

E7               A                                   D 
Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, 
                      A               E7                       A 
Coś stworzył go wszechmocnym słowem Swym, 
E7         A                           D 
A kiedy znów na te narody spojrzę, 
             A            E7             A 
którymi Ty wciąż opiekujesz się. 

   A                          D                    A                        E7(h    E72)      A 
(: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty :) 
 

2. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze. 
I widzę gwiazd niepoliczony rój. 
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze  
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój. 

3. Gdy z słowem Swym stanąłeś na mej drodze,  
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą, 
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze, 
Co w mych słabościach pomoc daje swą. 

4. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza, 
Zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży, 
A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza, 
Owszem ich znosisz w cierpliwości Swej. 

5. Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię, 
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma; 
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie, 
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda. 

6. Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata, 
Gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask, 
Gdy dana będzie mi czystości szata 
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask. 

(: Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci: Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty :) 
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HOW GREAT THOU ART 
E7              A                                       D 
O Lord my God!  When I in awesome wonder 
                A        E7                                A 
Consider all the works Thy hands have made, 
E7            A                                  D 
I see the stars, I hear the mighty thunder, 
                             A          E7                A 
Thy power throughout the universe displayed. 

                                          D                     A 
(: Then sings my soul, my Savior God to Thee; 
                          E7(h         E72)           A 
How great Thou art!  How great Thou art! :) 

 

2. When through the woods, the forest glades I wander 
And hear the birds sing sweetly in the trees, 
When I look down from lofty mountain grandeur 
And hear the brook and feel the gentle breeze. 

3. And when I think that God, His Son not sparing, 
Sent Him to die, I scarce can take it in; 
That on the cross, my burden gladly bearing, 
He bled and died to take away my sin. 

4. When Christ shall come with shout of acclamation 
And take me home, what joy shall fill my heart! 
Then I shall bow in humble adoration 
And there proclaim, my God how great Thou art! 

 

30) GDY POKÓJ NIEBIESKI 

A                                         D E          A                  fis          H           E 
Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, Choć burzy zagraża mi szał, 
     A             D                 H              E              A              D      E           A 
To jednak we wierze pieśń chwały Mu ślę: Błogo mi, w Panu mam wieczny dział! 

           E             A             D                E                     A 
Błogo mi, błogo mi, błogo mi, w Panu mam wieczny dział! 

 

2. Gdy trwogą śmiertelną przejmuje mnie wróg I grozi mi wciąż jego strzał, 
To wiem, że złośnika Zbawiciel już zmógł, Że zupełne zwycięstwo mi dał. 

 

3. Baranek już zgładził grzechowy dług mój, gdy za mnie przekleństwem się stał. 
I za mnie na krzyżu On żywot dał Swój. Moja duszo, nie żałuj Mu chwał! 

 

4. Już żyję w Chrystusie, On gwiazdą jest mą, W ciemnościach nie będę się bał; 
Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią, W Nim pokoju wiecznego mam dział.  
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IT IS WELL 
A                                      D    E           A       
When peace like a river attendeth my way, 
           fis                H               E 
When sorrows like sea billows roll; 
        A            D                   H                   E   
Whatever my lot, thou hast taught me to say 
        A             D     E          A 
“It is well, It is well with my soul”. 

        E                  A            D            E                   A 
It is well, with my soul It is well, it is well, with my soul. 

 

2. Though Satan should buffet, Though trials should come,  
Let this blest assurance control, 
That Christ has regarded My helpless estate, 
And hath shed His own blood for my soul. 

3. My sin, oh, the bliss of this glorious thought 
My sin, not in part but the whole 
Is nailed to the cross, and I bear it no more. 
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul. 

4. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. 
The clouds be rolled back as a scroll, 
The trump shall resound, and the Lord shall descend. 
Even so, it is well with my soul. 

 

31) GDY SCHODZIMY SIĘ 

D             fis                    G                             A 
Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa, 
D            fis                 G                 A 
gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe,  
G         A                     D            Fis   h 
wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, 
     e        A                  D 
1. (Błogosławisz mocą Swą.) 
     G           A              D       D7 G        A                  D 
2. (Błogosławisz boś obiecał to, błogosławisz mocą Swą.)  

D      A     D           G           D             A        D               G        A 
Niewyczerpane są łaski od Pana bez końca wielka jest miłość Twa. 
           G           A        fis         h 
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. 
G               D   A  D             D7    G               D      A7   D 
Wielka jest Panie wierność Twa, wielka jest wierność Twa. 
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32) GDY WPATRUJĘ SIĘ 

C                                    e         F              C                        e           F 
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą, 
          C                e                    F                   G 
kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej. 
C                            e         F 
Gdy dotykam sobą serca Twego, 
            C                    e             F 
gdy mą wolę składam u Twych stóp, 
         C                 e                    F                   G 
kiedy to co wokół mnie niknie w cień jasności Twej. 

   G              F G                    e  a       d                      G             C C7 
(: Uwielbiam Cię! Uwielbiam Cię! Bo mego życia cel to wielbić Cię! :) 

 
D  (propozycja innej tonacji)  fis   G                 D                     fis    G   
When I look into your holiness; when I gaze into your loveliness. 
               D                    fis                     G                                  A 
When all things that surround, become shadows in the light of You. 
                 D                       fis                   G 
When I've found the joy of reaching your heart. 
                 D                      fis                     G  
When my will becomes enthralled in your love. 
               D                    fis                     G                                  A 
When all things that surround, become shadows in the light of You. 

   A            G A                 fis h        e                    A                D  D7 
(: I worship You, I worship You the reason I live is to worship You :) 

 
 

33) GODZIEN JESTEŚ  

      A                       D                        A                   E     
(: Godzien jesteś, Godzien jesteś :) Panie i Boże nasz, 
  A                       D                    A           E          A   
godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc! 
A  E                                     A                               
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w Swej Mocy, 
E                                     A        
wszystko stworzyłeś Ty Sam!  
                            D       D7              A          E                   A     
I z Twojej woli zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć! 
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34) GOLGOTA 

a                d                          a                         d                 a 
W tej ciszy przebywać wciąż chce, w tej ciszy daleki świat ten. 
     d                      a                 F               E              d                     E   
Ty koisz mój ból usuwasz mój strach gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. 

            a                                               d  
To nie gwoździe, Cię przybiły lecz mój grzech. 
            G                  G7                      C     E 
To nie ludzie Cię skrzywdzili lecz mój grzech. 
            a                                               d   
To nie gwoździe Cię trzymały lecz mój grzech.  
               a                  E                       a    
Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie. 

 
2. Ja widzę Cię Jezu mój tam, jak wiele masz sińców i ran. 

Miłości twej moc zawiodła Cię tam uwolnić mnie z grzechów i win. 
 
3. Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień. 

Przyszedłem pod krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. 
 
 
 
 

35) HOSANNA, HOSANNA 

     G               D              e                C   D 
(: Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach :) 

 C         D                 G        C       D       G 
Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią. 
 C         D                G       e       C                         D       G 
Wywyższony bądź Boże nasz, hosanna niechaj ciągle brzmi. 

 
2. (: Chwała, chwała, Królowi królów chwała, cześć :) 
 
 
(: Hosanna, hosanna, Hosanna in the highest! :) 

Lord we lift up Your name with hearts full of praise! 
Be exalted oh Lord my God, Hosanna in the highest! 

 
2. (: Glory, glory, glory to the King of Kings! :) 
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36) JAK WIELKA O PANIE 

C                               e 
Jak wielka o Panie zachodzi przemiana,  
       F                                  C            G 
gdy przed Twym obliczem uginam kolana. 
C                                         e 
Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary,  
     F                             C              G 
pustynia na ogród przemienia się wiary.  

     C                              a                    F                           C               G 
(: Klękamy a wszystko ucicha wokoło wstajemy a zorza otacza nam czoło :) 
2. Klękamy w słabości i pełni boleści,  

Wstajemy by z mocą ogłaszać Twe wieści. 
Więc po co się sami i innych krzywdzimy  
i zamiast być mocni się stale martwimy. 

3. Wzdychamy że troski nas ciężar przygniata, 
gdy mamy modlitwę co w niebo ulata. 
Sprawiając w nas moc i odwagę i radość,  
Bo Ty naszym prośbą uczynić chcesz zadość. 

 

37) JESTEM BY CIĘ WIELBIĆ 

D                   A                       e 
W światłości Swej, zszedłeś w dół, do ciemności  
D                  A                G 
Bym z Tobą życie mógł wieść. 
D                  A                   e 
Ty pięknem swym zachwyciłeś me serce 
D                A                G 
Bym nowe oczy mógł wznieść.  

    G                  D                              A 
Jestem by Cię wielbić, pokłon Ci oddawać  
                         D                       G 
Aby wszystkim głosić, żeś mój Bóg. 
                              D                            A 
Że jesteś tak wspaniały, po prostu kochany  
                      D                         G 
Dałeś Siebie bym, Cię kochać mógł. 

Po wszystkie dni, Królem Tyś uwielbionym 
Tobie pieśń chwały chcę grać. 
Zniżyłeś się do swojego stworzenia 
By swoją miłość mi dać. 
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HERE I AM TO WORSHIP 
D                 A                            e 
Light of the world, you stepped down into darkness, 
D                  A                G 
Opened My eyes let me see. 
D                 A               e 
Beauty that made, this heart adore you. 
D              A                    G 
Hope of a life spent with you. 

     G                  D                                A 
So here I am to worship, here I am to bow down 
                      D                            G 
Here I am to say that, you're my God. 
                             D                          A 
You're altogether lovely; altogether worthy 
                  D                  G 
Altogether wonderful to me. 

King of all days, oh so highly exalted 
Glorius in Heaven above. 
Humbly you came, to the earth you created 
All for love's sake, became poor. 
               A       D                G                     A          D       G 
(: And I'll never know, how much it cost to see my sins upon that cross :) 
 
 

38) JESTEŚ ODDECHEM 

G            C                    G             C                        
Jesteś oddechem mym, Ty jesteś tchnieniem mym. 
G         D     e        C                   D 
W twej obecności wciąż pragnę być. 
 

Ty jesteś chlebem mym, codziennym chlebem mym. 
Twe Święte Słowo daje mi żyć. 

   GDe                           C   D       GDe                     C   D 
Bo ja wciąż tęsknię za Tobą Bom ja zgubiony bez Ciebie. 
 
 

(: This is the Air I Breathe :) Your holy presence living in me. 
(: This is my daily bread :) Your very word spoken to me. 

And I,  I'm desperate for you; And I     I’m lost without you. 
This is the Air I Breathe. 
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39) JESTEŚ RADOŚCIĄ ...ŻYCIA 

  G         h            C          G       C D G  
(: Jesteś radością mojego życia O,O,O, Panie mój:) 

   G             a                     D             G 
(: Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, 
e              a                          D7                              G 
Ty jesteś moim Panem, Na zawsze jesteś Panem mym :) 

2. (: Jesteś miłością mojego życia O,O,O, Panie mój :) 
3. (: Jesteś pokojem mojego życia O,O,O, Panie mój :) 
 

40) JEZU BĄDŹ MOIM ŻYCIEM 

D      G               D                                  A                       G          D 
Jezu bądź moim życiem; Bądź źródłem mym, światłem mym, Jezu. 
D      G               D                               A                    G         D 
Jezu bądź moim życiem; Bądź mą nadzieją, pieśnią mą, Jezu. 

D                     A                        D                            A                       D 
Bądź świętym ogniem w sercu mym; Bądź żywym wiatrem żeglugi mej  
                       A                 D      G    A  D 
Bądź sensem życia mego Ty; Jezu, Jezu. 

 
Jesus be the center; Be my source; Be my light, Jesus. 
Jesus be the center; Be my hope; Be my song, Jesus. 

Be the fire in my heart; Be the wind in these sails 
Be the reason that I live, Jesus, Jesus.  

Jesus, be my vision; Be my path, be my guide, Jesus. 
 

41) JEZU JAK WSPANIAŁE JEST 

C                                  F     C      F           C                             d G 
Jezu jak wspaniałe jest imię to, w którym Bóg zbawienie nam dał. 
               C       F            C       E                 E7        a 
Radość i pokój moc i nadzieja. Sprawia, że niknie wszelki strach. 
C        G                      C 
Jezus jak cudowny to Pan. 
 
2. Jezus prawdę objawił nam. Przyszłość ma w rękach Twych bezpieczna jest. 

Miłość i wolność życie Twe. Sprawia, że niknie wszelki strach. 
Jezus jak cudowny to Pan. 

3. Jezus On wybawca jest. Podniósł mnie, zabrał wstyd, przebaczył mój grzech. 
Uwolnienie przez Jego moc. Sprawia, że niknie wszelki strach. 
Jezus jak cudowny to Pan. 
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C                                  F     C      F           C                             d G 
Jesus, what a beautiful name Son of God, Son of Man, Lamb that was slain 
               C       F            C       E                 E7        a 
Joy and place, strength and hope, Grace that blow all fear away. 
C        G                      C 
Jesus, what a beautiful name. 
 
2. Jesus, what a beautiful name truth revealed, my future sealed, Healed my pain 

Love and freedom, life and warmth grace that blows all fear away. 
Jesus, what a beautiful name. 

3. Jesus, what a beautiful name; rescued my soul, my stronghold; Lifts me from shame 
Forgiveness, security, power and love Grace that blows all fear away. 
Jesus, what a beautiful name. 
 
 
 

42) JEZU, NAJPIĘKNIEJSZE IMIĘ 

D               e                                A                  D                              
Jezu, najpiękniejsze Imię Twe, Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie, 
h              e                                                A                                      D  
Jezu, gdy upadam podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe Imię Twe. 
2. Jezu, chcę uwielbiać Imię Twe, Jezu, wciąż ten sam nie zmieniasz się,  

Jezu, usuwasz strach zabierasz grzech. Najpiękniejsze, wspaniałe Imię Twe. 
3. Jezu, jesteś Królem co ma przyjść; Jezu, dajesz miłość w niej chcę żyć.  

Jezu, wznoszę głos, by sławić Cię. Najpiękniejsze, wspaniałe Imię Twe. 
 
 

43) JEZUS CHRYSTUS ZA MNIE  

e                                     H7     e                               H7 
Jezus Chrystus za mnie zmarł i za ciebie Chrystus zmarł. 
G        D7                 e   H7  e      a      C         H      E  
On za cały świat na krzyżu zmarł i na Siebie winę wziął. 

E         A                E                      A        E                     H7 
Panie dzięki Ci że kochasz mnie, Twoja łaska dla mnie jest. 
E         A                    E     cis  fis         H7                     e 
Dzięki Ci, że zmyłeś winę mą, ja chcę zawsze z Tobą być. 

 

2. Jezus dla mnie drogą jest i dla ciebie drogą jest.  
On do Ojca przeprowadzi nas On na siebie winę wziął.  

3. Jezus Chrystus woła mnie, Jezus Chrystus woła cię. 
Powstań więc i idź naśladuj Go, On na Siebie winę wziął.  
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44) JEZUS DAJE NAM  

d C             A           d            C            A       d 
Jezus daje nam zbawienie Jezus daje pokój nam. 
d C                   A           d                C              A       d 
Jemu składam dziękczynienie chwałę z serca mego dam. 

           F    C               A                   d 
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.  
             F              C             A                  d 
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.  
                  F         C               A                 d 
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj  
             F        C                    A                     d 
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.  

 
 
 
 
 

45) JEZUS JEST MYM PANEM 

D                       G           D                   G 
Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie  
D                       h                    G               A       D D7 
On mnie wyrwał z tego świata bym mógł służyć Mu. 

    G     A    D       D7              G        A       D D7 
(: Tak, tak, tak O Panie mój, dzięki, dzięki Ci :) 2x 

 
2. On mi podał rękę i wybaczył to, 

co mnie wiodło na bezdroża i przepaści dno. 
3. Dzisiaj jestem sobą, czuję wolność swą, 

Służąc Panu całym sercem wszędzie widzę Go. 
4. Widzę piękno świata, czuję miłość tą, 

Którą Jezus mnie obdarza widząc słabość mą. 
5. Teraz sobie rozważ, rozważ w sercu swym. 

Czy dla ciebie Jezus Chrystus przyjacielem jest. 
6. A jeżeli pragniesz uwolnionym być 

Dołącz swój głos do mojego, śpiewaj ze mną tak. 
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46) JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ 

D                         D7               e                         A 
Jezus najwyższe imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju. 
D                                D7           e          A        D          D7 
Emanuel - Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota. 
G                                        fis                 e              A      D      D7 
Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany.  
G                                         fis                 e        A         D 
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i Panów Pan. 
 
 
Jesus, name above all names Beautiful Savior, glorious Lord. 
Emmanuel, God is with us, Blessed Redeemer, Living word. 
 
 

47) JEZUS POMAZANIEC 

G  D  C    G  D  C   G         D      C    G   G D C 
J e z u s, J e z u s, Święty Pomazaniec, Jezus. 
G  D  C    G  D  C   G              D      C  G   G D C 
J e z u s, J e z u s, Zmartwychwstał i żyje, Jezus. 

                             G                   C  
Twe Imię jest przystanią pośród burz. 
                        C                  G 
Twój Duch osładza duszę mą jak miód. 
                         C                    e                  C                D 
Twe słowo jest pochodnią dla mych stóp Jezus ja kocham, kocham Cię. 
 

Jezus, Jezus, Święty namaszczony Pan, Jezus! 
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus! 

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

 
 

Jesus, Jesus, Holy and Anointed One – Jesus! 
Jesus, Jesus, Risen and Exalted One – Jesus! 

Your name is like honey on my lips. 
Your Spirit like water to my soul. 
Your Word is a lamp unto my feet Jesus, I love You, I love You. 
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48) JEZUS ZWYCIĘŻYŁ 

                  a                    d            G 
Jezus zwyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, 
           C                     E7 
Jezus złamał śmierci moc. 
                  a                    d      E7                           a 
Jezus jest Panem, o, Alleluja, Jezus Panem ziemi jest!  
   a d G C E7 a d             E7                            a          a d E7 a 
(: Jezus jest Panem :) 6x Jezus Panem ziemi jest! [(: Alleluja 5x :) 2x] 
 

49) JEZUS, DLA JEZUSA  

D                  G  D                  A                                          G             A 
Jezus! Dla Jezusa wszystko to co mam kim jestem i kim chciałbym być. 
D                  G  D                  A                                            D 
Jezus! Dla Jezusa wszystko to co mam kim jestem i chcę być. 
D                                 G       D        A                                      G    A 
Wszystkie me ambicje plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. 
D                                  G       D        A                                        D 
Wszystkie me nadzieje plany też powierzam Ci, oddaję w ręce Twe. 

D         G                         D                  G                           D  
Tylko z woli Twej jestem wolny. Tylko z woli Twej jestem wolny. 

 

Jesus, all for Jesus all I am and have and ever hope to be. 
All of my ambitions, hopes, and plans I surrender these into your hands. 

(: For it's only in Your will that I am free :) 
 

50) JEZUS, JEZUS, JEZUS 

C         e         A             F          G7        C  G7  
Jezus, Jezus, Jezus, ile treści w Imieniu Tym! 
C            e                A                     d            D7                   G G7 
Zbawca, Mistrz mój, Jezus, jak woń kwiatów tchnie w sercu mym. 
C         e         A                F                   G7        E E7 
Jezus, Jezus, Jezus, cała ziemia niech wieść tę zna! 
A              A7                  d                 G7              F            G      C 
Ziemskich królestw czas skończy się wnet, Imię Jezus na wieki trwa! 
 

Jesus, Jesus, Jesus There's just something about that name. 
Master, Savior, Jesus like the fragrance after the rain. 
Jesus, Jesus, Jesus let all heaven and earth proclaim. 
Kings and kingdoms will all pass away 
But there's something about that Name. 
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51) JUŻ SIĘ NIE BÓJ 

G                                 C                         G 
„Już się nie bój dłużej, z tobą Jam, twój Bóg” 
D                                                         G 
To pochodnią moją Pośród ciemnych dróg. 
                           C                        G 
Słońce obietnicy Świeci spoza wzgórz: 
D                                                                     G 
„Otom zawsze z tobą, Nigdy nie puszczę cię już!” 

G                             C                     G 
Jam nigdy nie sam, Jam nigdy nie sam  
       D                                                                           G 
Tak Pan mój mi przyobiecał: „Nigdy nie będziesz już sam!” 

2. Lilie cudne zwiędną, woń utraci kwiat, 
Słońce kiedyś zgaśnie, runie cały świat, 
Jezus, moje słońce świeci z niebios bram, 
On mnie nie opuści, nigdy nie będę już sam. 

3. Choć na ścieżkach ciemnych czyha wróg co dnia, 
Słyszę, jak Pan mówi: „Z tobą jestem Ja!” 
W górze Go zobaczę kiedyś twarzą w twarz, 
Tam Mu podziękuję za tę obronę i straż. 

 
 

52) KIEDY UPADAM  

D         A                           h                         D                       G 
Kiedy upadam, dźwigasz mnie, w twoich ramionach jest mi lżej. 
                       D       A     D         A  
Wszystkim we wszystkim jesteś Ty. 
D                    A                    h                      D                      G 
Głupcem bym był, gdy życie me, bym nie powierzył w ręce Twe. 
                       D       A     D         A  
Wszystkim we wszystkim jesteś Ty. 

   D A    h       D      G         D A  D A  
(: Jezu, Panie mój, wielkie imię Twe :)  

 
2. Kiedym strudzony, wzmacniasz mnie, kiedym spragniony, poisz mnie. 

Wszystkim we wszystkim jesteś Ty. 
Bierzesz mój krzyż, mój wstyd, mój grzech; za to uwielbiam imię Twe. 
Wszystkim we wszystkim jesteś Ty. 
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ALL IN ALL 
C                 G    (inna tonacja)    a                           C                      F 
You are my strength when I am weak; You are the Treasure that I seek. 
                   C G CG  
You are my all in all.  
C                 G                     a                           C                F 
Seeking you as a precious Jewel Lord, to give up I'd be a fool. 
                   C G CG 
You are my all in all.  

   C  G     a           C      F         C G      C  G  
(: Jesus, Lamb of God Worthy is your name :)  

2. Taking my sin, my cross my shame; Rising again, I bless your name. 
You are my all in all . 
When I fall down you pick me up; When I am dry you fill my cup.  
You are my all in all. 

53) KIEDY W JASNĄ, ...NOC 

D                                                e             A                                 D  
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc, spoglądam na niebo pełne gwiazd, 
                                               e        A                                    D  
kiedy myślę, czy życie to ma sens i wołam do Ciebie, Ojcze nasz. 

D                                    e              G              A                  D 
O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. 
                                                     e    
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój, 
        G                A                    D   
i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. 

2. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań, przez grzechu korzenie potknę się, 
kiedy spokój utonie w fali knowań, wtedy tchnieniem mej duszy wołam Cię. 

3. Życie ludzi przebiega krętą drogą, hen w górze jest cel wędrówki tej. 
I choć czasem sił braknie moim nogom, ja dojdę tam gdy zaufam Ci. 

54) KRÓLESTWA BOŻEGO 

C                  e             F        C        F          C             G      
Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości. 
C                 e             F                 C       F   C      G   C 
A wszystko inne przydane będzie wam. Alleluja, amen.  
 

(: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja:) 
 

Seek ye first the Kingdom of God, and His righteousness. 
And all these things shall be added unto you Allelu, Alleluia.  
(: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia :) 
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55) KRÓLÓW, KRÓL 

   e                                       H7                e    
(: Królów Król i panów Pan chwała, alleluja :) 
    e                                 a          H    e 
(: Jezus, Książe Pokoju chwała alleluja :) 
 
(: King of Kings and Lord of Lords, Glory Hallelujah :) 
(: Jesus Prince of Peace, Glory Hallelujah :) 
 

56) KTOŚ CIĘ DZISIAJ WOŁA  

 G                               C  
Ktoś cię dzisiaj woła, ktoś cię dzisiaj szuka. 
G                    e                  a D7  G 
Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń; ucisz się zatrzymaj.  
C                               G                   D7 
Próżno Go nie mijaj, nie lekceważ znajomości tej. 

G              C              G                          e                a  D7 
Woła cię, szuka cię, czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw 
G                 C                  G                      D               G 
Skończy się skończy się, czas zawarcia znajomości tej. 

2. Pytasz kto być może, kto w takiej pokorze. 
Do mnie właśnie dzisiaj zbliża się; to Bóg Pan Przestworzy, 
Chrystus Pan Syn Boży, On dopomóc tobie dzisiaj chce. 

 

57) MIŁOŚĆ BOŻĄ 

            D                    A                   D  
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam,  
                                                       A  
tą miłością coraz bardziej kocham cię,  
                                      Fis                 h 
w tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,  
                  e                    A                 D 
bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. 
 
1. (: We are one in the bond of love :)  

We have joined our spirit with the Spirit of God We are one in the bond of love. 
 
2. Let us sing now, ev'ry one, Let us feel His love begun; 

Let us join our hand that the world will know; We are one in the bond of love. 
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58) MIŁOŚĆ DA 

C         a   
Miłość da, (Co da?) 
F      G                       C          a 
Da szczęście, radość pośród dnia. (Tak?) 
F   G              C            a 
Pokochaj a zobaczysz że (że Co?) 
F    G             C        F  G 
Pan także umiłował ciebie.  
 
2. Wybierz szlak, (Jaki szlak?) 

Który ci wyznaczył Pan. (Pan?)  
Miłością przezwyciężaj zło (I co?)  
Na końcu drogi będzie stał On. 

 
C             a   
Love will give, (Give what?)  
F      G               C        a 
Give happy, joy every day. (Really?)  
F       G            C          a 
Let’s love and you will see (See what?)  
F            G            C      F      G 
That the Lord has also loved you.  
 
2. Take your path (Which path?)  

That the Lord will show you. (Really?) 
True love overcomes evil (And what?)  
And He will stand in the end. 

 
 

59) MIŁOŚĆ TWA TAK CUDOWNA 

   E                                           H7           
Miłość Twa tak cudowna jest;  Miłość Twa tak cudowna jest; 
E                                             H7              E 
Miłość Twa tak cudowna jest. Twa miłość jest. 
   E                                                  H7 
Wyższa niż szczyty wysokich gór, głębsza niż dno najgłębszych mórz, 
  E                                                    H7              E     
szersza niż przestrzeń dokoła nas, Twa miłość jest.  
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60) MÓJ JEZUS, ZBAWICIEL 

A               E                fis              E          D 
Mój Jezus, Zbawiciel, nikt nie jest taki jak Ty. 
                      A     D             A                                G      E 
Po wszystkie dni, uwielbiać chcę niezwykłe dzieła łaski Twej. 
A                     E                    fis              E     D 
Tyś Twierdzą Schronieniem Pocieszycielem mym, 
                     A       D                  A                              G       E E7 
Niech każda myśl, każda część mnie już na zawsze wielbi Cię! 
 
A               fis        D                  E         A            fis         D         E 
Niech cała ziemia zaśpiewa tę pieśń; Królowi potęga majestat i cześć. 
  fis                           D                              E       fis   E    E7 
Góry uklękną morza podniosą głos, aby uczcić imię Twe. 
A                 fis            D                   E         A               fis              D             E 
Śpiewam z radością o dziełach Twych rąk; na zawsze już kocham uwielbiam Cię wciąż. 
  fis                              D         E          A  
Już nic nie zastąpi mi Panie obietnic Twych! 
 
My Jesus, my Savior; Lord, there is none like You. 
All of my days, I want to praise; the wonders of your mighty love. 
My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, 
Let every breath, all that I am; Never cease to worship you. 
 
Shout to the Lord all the earth, let us sing, power and majesty, praise to the King. 
Mountains bow down and the seas will roar At the sound of Your name. 
I sing for joy at the work of Your hands. Forever I'll love You, forever I'll stand. 
Nothing compares to the promise I have in You. 
 
 
 

61) MÓJ ZBAWICIEL ON 

C          G             d                    a 
Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie. 
     C            G            d                   a 
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. 
           C       G                 d               a 
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. 
              F                     G                        F   a 
(: Będę, będę mieszkał razem z Panem mym :) 
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62) MY NIE CHCEMY 

            e           H7             e                               D       G   e 
My nie chcemy żyć w ciemności, którą mroczna kreśli droga. 
                   G               a                       e       H7        e 
(: Więc w nadziei i w miłości wciąż szukamy śladów Boga :) 
 
2. On przez życie nas prowadzi, dając przykład swoim życiem. 

(: Abyś nigdy już nie zbłądził, abyś żył jak nasz Zbawiciel :)  
3. My nie damy w otchłań zepchnąć nasze życie, piękne, młode. 

(: Bo nie chcemy wiecznie zasnąć, chcemy żyć już zawsze z Bogiem :) 
4. Zostań Panie, gdy prosimy abyś był już zawsze z nami. 

(: Nie wyprzemy się Twej wiary, bo po prostu Cię kochamy :)  
 
 
 
 
 
 

63) NIE BOJĘ SIĘ - TATO  

    C            G                       C   F                         G 
(: Nie boję się gdy ciemno jest Ojciec za rękę prowadzi mnie :) 

      a                       C 
Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz 
      F                                 C                 G 
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz. 
         a                   C                           F                         G 
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.  

 
         F        C               G        F         C       G 

3. Nasz ojciec mieszka w niebie kocha mnie i ciebie,  
 F          C         a        G        F 
on nas kocha, kocha mnie i ciebie. 

 
4. Sanki są w zimie rower jest w lato,  

mama to nie jest to samo co tato. 
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64) NIE W WYMOWIE 

d                       C                    d                              C                 d 
Nie w wymowie słów modlitwy tej, ani w pieśniach życia duszy cnej,  
H           F         H               d                                A                      d 
skryjesz Panie pod opieką Swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. 
2. Nie w życzeniach mam tu pokój swój, i nie daje go los szczęsny mój, 

jedna pieśń przenika duszę mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. 
3. Widzisz Sam kłopoty i żal mój, dajesz sercu memu pokój swój, 

Tobie niosę Boże duszę swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. 
4. Ujawniłeś Swej miłości dar, radość moja w sercu jest bez miar. 

W puszczy sławić będę miłość Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. 
5. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość, lecz obrony mam w mym Panu dość. 

Moc zwycięstwa – to jest wolą Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są.  
6. Ty pokojem i opoką mi, nie zaszkodzą mi już ludzie źli. 

W Tobie wieczną już mam radość mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. 

65) NIEBIAŃSKĄ RADOŚĆ  

d                            A                           d         g     d 
Niebiańską radość w sercu mym przeżywać daje Pan. 
      g                                             A                     d  
Wyrywa z bied, uśmierza ból, do nieba wiedzie sam. 

d                                                      A 
Ten kraj, ten kraj, doń tęskni dusza ma,  
 g                                                       A                        d  
Gdyż nie ma szczęścia ponad to jak żyć w królestwie dnia. 

2. O Panie Jezu, Zbawco mój, racz przyjąć wdzięczność mą,  
gdy brak pokoju w sercu my, Ty z góry ześlij go. 

3. Więc czekam, Panie, chwili tej, przede mną górny kraj.  
Porzucę ziemię pełną łez, gdyż moim będzie raj. 

66) NIECH ALLELUJA BOGU  

a              e              a   (e) a              e              E              E7 
Niech alleluja Bogu brzmi! Niech alleluja Bogu brzmi, alleluja!  
   a           e     F              C    a             e                a    (e)  
Niech alleluja, Niech alleluja niech alleluja Bogu brzmi! 

2. Jezus zmartwychwstał chwała Mu!... 
3. Jezus powróci wkrótce tu!... 

 

Sing Alleluia to the Lord. Sing Alleluia to the Lord. 
Sing Alleluia, Sing Alleluia Sing Alleluia to the Lord. 
2. Jesus is King and Lord of all..... 
3. He's coming back to claim His own.... 
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67) NIECH TWA ŻYWA WODA 

D                       G                  A                 D 
Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą,  
                             G                     A     D 
niechaj Duch twój Święty sam kieruje mną,  
                     G             A     D 
w każdej sytuacji która trapi mnie,  
                G                   A               D 
troski i kłopoty u twych stóp złożyć chcę. 

D  G               D   A   DGAD 
Ojcze, (Abba) Ojcze, Ojcze,  
Jezu, (Drogi) Jezu, Jezu,  
Duchu, (Święty) Duchu, Duchu. 

2. Przyjdź, o Duchu Święty i rządź życiem mym.  
Niech w ramiona twej miłości skryję się. 
Usuń strach, zwątpienie, zabierz dumę mą.  
Blisko Twej miłości pragnę iść drogą swą. 

3. Oddaj życie Panu niech On sam wypełni je, 
niech w ramionach Swej miłości skryje cię.  
Gdy Mu oddasz życie On ci pomoc da,  
będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim. 

 
D                     G               A           D 
Let Your living water flow over my soul. 
                       G                       A           D 
Let Your Holy Spirit come and take control 
                    G                    A                 D 
Of every situation that has troubled my mind. 
                           G                     A       D 
All my cares and burdens on to You I roll. 

D  G     D   A   DGAD 
Jesus, Jesus, Jesus, 
Father, Father, Father, 
Spirit, Spirit, Spirit 

2. Come now, Holy Spirit, and take control. 
Hold me in Your loving arms and make me whole. 
Wipe away all doubt and fear and take my pride. 
Draw me to Your love and keep me by Your side.  

3. Give your life to Jesus, let Him fill your soul. 
Let Him take you in His arms and make you whole. 
As you give your life to Him He'll set you free. 
You will live and reign with Him eternally.  
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68) O JAKŻE KOCHAM 

e           H7          e                           H7      e 
O jakże kocham Twój, Najświętszy, Boże, Dom. 
           a                   e                              H7                    e 
(: Ten żywy Kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią :) 
2. Jak oka strzeżesz go, ten cenny klejnot Twój. 

(: Zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój! :) 
3. Ja pragnę zawsze mieć z Kościołem łączność Twym. 

(: Radości i ciężary nieść w dniu dobrym, jak i złym :) 
4. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej znój. 

(: Wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz Boże mój :) 

69) O TA MIŁOŚĆ TWOJA PANIE 

e      H7  e   H7      e        G      e        H7        e 
O ta miłość Twoja Panie, niepojęta w cudzie swym,  
e           H7  e     H7      e        G        e       H7        e 
jest jak morskie fale w stanie rozlać się tu w sercu mym. 
G        D        e       H7     e          D     G      H7 
Już napełnia serce moje Twej miłości silny prąd,  
e           H7    e      H7  e        G             e         H7        e 
Darzy szczęściem i pokojem w niebios włości wiedzie stąd. 
2. O ta miłość Twoja Panie, płynie ciągle wszerz i wzdłuż.  

Nigdy płynąć nie przestanie, ogarniając rzesze dusz. 
Tę najgłębiej okazałeś, gdyś na krzyżu za mnie zmarł.  
Tam mnie z Bogiem pojednałeś, boś me grzechy wszystkie starł. 

3. O ta miłość Twoja Panie. Nikt nie kocha tak jak Ty. 
Wielkie jest Twe zmiłowanie, Tyś przystanią mocną wżdy. 
O ta miłość Twoja Panie, ta jest niebem w życiu mi, 
da mi wieczne królowanie, gdzie Twa chwała wiecznie brzmi. 

 
1. O the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free! 

Rolling as a mighty ocean in its fullness over me! 
Underneath me, all around me, is the current of Thy love; 
Leading onward, leading homeward to Thy glorious rest above! 

2. O the deep, deep love of Jesus, spread His praise from shore to shore! 
How He loveth, ever loveth, changeth never, nevermore! 
How He watches o’er His loved ones, died to call them all His own; 
How for them He intercedeth, watcheth o’er them from the throne! 

3. O the deep, deep love of Jesus, Love of every love the best; 
‘Tis an ocean vast of blessing, ‘Tis a haven sweet of rest, 
O the deep, deep love of Jesus, ‘Tis a heaven of heavens to me; 
And it lifts me up to glory, For it lifts me up to Thee. 
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70) O, ZBUDŹ SIĘ 

                    a                            d                   a                   E    
O, zbudź się wreszcie i ze snu powstań, a uwolni prawda cię!  
                 a                          d                 a       E        a  
Bo z góry Synaj twój idzie Zbawca, i rok łaski zaczął się! 

   a                           d            a                E      [a(2)] 
(: O, Alleluja! O, Alleluja! Alleluja, Panu cześć :) 

2. Dziś przez żar pieca wielkich utrapień Ja prowadzę ciebie spójrz!  
Lecz dam ci srebro zamiast żelaza, zamiast miedzi, złota skarb! 

3. Tyś mym wybranym, Jam cię odkupił! Na swej dłoni noszę cię! 
Znów zbiorę wszystek lud rozproszony, do swej ziemi wejdą wnet! 

 

71) OJCZE NASZ 

C                 G                     CFC 
Ojcze nasz, któryś w niebie jest. 
C                        F                  G 
Niech święci się zawsze imię Twe. 
                   F                G                     e 
(: Niech Królestwo Twe przyjdzie lada dzień.  
a            C     G                 C C7   
Prosimy Cię, dziś prosimy Cię. :) 
2. A powszedniego chleba racz nam dać. Na pokuszenie nigdy nie wódź nas. 

(: A ty z nami bądź, wspieraj nas i chroń. Prosimy Cię, dziś prosimy Cię :) 
3. Za czyny złe darować karę chciej. A wola twa niech zawsze spełnia się. 

(: Tym co winią nas przebaczamy też. Prosimy Cię, dziś prosimy Cię :) 
 

72) ON MOŻE 

   E              H7            E                       A 
(: On może, On może, ja wiem, że On może  
     E             H7                                 E 
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie :)  
A                                 E 
On leczył chore serca Utwierdzał chromych krok. 
Fis 
On karmił głodnych, leczył trąd Przywracał ślepym wzrok. 
 
On może, On może, ja wiem, że On może  
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie.  
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73) ON SZEDŁ 

e                                                          H7 
On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, 
                                         e 
a idąc uczył kochać i przebaczać. 
                                                   H7 
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg. 
                                              e 
Pochylał się nad tymi, którzy płaczą. 

e                                     G                                          H7 
Mój mistrzu przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty. 
                                                                               e 
Mój Mistrzu wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak Ty. 
                                   G                                            H7 
Mój Mistrzu nie łatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty. 
                                                                                    e 
Mój Mistrzu poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 
 

2. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, 
a On nas uczy kochać i przebaczać 
i z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg, 
pochylać się nad tymi, którzy płaczą. 

 
 
 
 
 

74) OTWÓRZ BOGU SERCE 

    a                    F                  G                  a 
(: Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi :) 

a                         d                             G                   a  
Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz? Odkryj swoją twarz!  
a                               d                                      G                           a  
Spójrz w oczy Bogu, Spójrz prawdzie w oczy. Czy jeszcze wiarę masz? 
 
2. Nie mów już więcej: „Nie moja sprawa, ja mam swój własny świat”. 

Zobacz dokoła tysiące ludzi, serce im swoje daj. 
3. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech. Na siebie weź swój krzyż 

i przebudowę świata na lepsze od siebie zacznij dziś. 
 



 

-37- 

75) OTWÓRZ ME OCZY 

D               e   e7 A      A7        G     D  h 
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. 
                    e  e7  A      A7          G      D D7 
Dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham. 
D7             e   e7 A      A7         G     D   h 
Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. 
                  e  e7  A     A7        G      D 
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. 
 
Open our eyes, Lord, we want to see Jesus,  
to reach out and touch Him and say that we Love Him. 
Open our ears Lord and help us to listen.  
Open our eyes Lord, we want to see Jesus. 

76) OTWÓRZ ME OCZY O PANIE  

D                                      A 
Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy dziś. 
                      G                               D 
Chcę poznać Ciebie, chcę poznać Ciebie. 
D                                        A 
Otwórz me serce o Panie, otwórz me serce dziś. 
                G                              D 
Chcę Cię uwielbiać, chcę Cię uwielbiać. 

                 A                      h           G                                 A 
Zobaczyć Cię w wielkości Twej, w świetle Twojej Glorii i Chwały. 
                               h                      G                       A 
Wylej Swą miłość i moc, bo jesteś Święty, Święty, Święty. 

D                                   A   
Święty, Święty, Święty; Święty, Święty, Święty;  
G                                                       D 
Święty, Święty, Święty chcę poznać Ciebie. 
 
(: Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. 
I want to see You, I want to see You :) 

To see You high and lifted up, shining in the light of your glory. 
Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. 

 

Holy, holy, holy; Holy, holy, holy; Holy, holy, holy; I want to see You. 
                                                                               I want to hear You. 
                                                                               I want to know You. 
                                                                               I want to see You. 
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77) PAN JEST PASTERZEM  

d     g        C            d                                g 
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 
          C                     d                                       g        C           d 
Na zielonych niwach pasie mnie, nad spokojne wody mnie prowadzi. 
                       g            B                                          C                 d  
I duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Swojej. 
a                         C      G             d      a                C         G         d 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, 
a C    G   d    a   C     G              a 
laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.        (Laj, lajlajlaj ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78) PAN KIEDYŚ STANĄŁ 

D    A                          D       D7              G                               A 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, 
              D       A                  D     D7  
by łowić serca słów Bożych prawdą. 

    G                                     D                    A                                 D   D7 
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, 
          G                                  D 
swoją barkę pozostawiam na brzegu,  
              A                                   D 
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 wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich, 

Twej prawdy siecią i słowem życia. 
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79) PAN WYWYŻSZONY 

E                                    cis                                  fis              H 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał uwielbiajmy Go.  
E                                    cis                        fis           H      Gis 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć.  
fis              H               E                        cis 
Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa,  
fis        H         E                           cis  
niebo i ziemio, radujcie się Jego Imieniem. 
fis                                  H                                    E 
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. 
 
 
He is exalted, the King is exalted on high, I will praise Him. 
He is exalted, forever exalted and I will praise His Name. 
He is the Lord, forever His truth shall reign.  
Heaven and earth, rejoice in His holy name.  
He is exalted the King is exalted on high. 
 
 
 
 
 
 
 
 

80) PANIE TWÓJ TRON 

   D                e                  A                          D         h 
(: Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata 
                 e                    A              D    
Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój:) 

   D                                    fis                          G              A         D 
(:Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz:) 

 
 
(: For Thou, O Lord, art high above all the earth 
Thou art exalted far above all gods :) 

 (: I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, O Lord :)  
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81) PIEŚŃ Z OBJAWIENIA  

   D                     a7                 C                            G 
(: Nasz Baranek uśmiercony; Święty, Święty jest On 
D                     a7                     C                  G 
Śpiewaj Jemu tę pieśń nową, Święty Jego tron :) 

D                                   a7 
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg wszechmogący. 
C                                      G 
Który był, jest i przyjdzie znów. 
D                                                          a7 
Z całym swym stworzeniem śpiewam: Chwała Królowi chwał 
C                                             G                       D a7 C G 
Tyś dla mnie wszystkim jest i będę Cię wielbić. 

 
2. W żywe kolory tęczy ubrany, błyskiem pioruna, wzbudzając grzmot. 

Błogosławieństwo, honor, siła, chwała i moc dla Ciebie, Królu mój kochany. 
 
3. Na wspomnienie, Imienia Twego wpadam w zachwyt, mocno drżąc. 

Jezu Ty jesteś mocą, chlebem i żywą wodą, miłością moją, szczęściem mym. 
 
 
 
 
 
 
(: Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. 
Sing a new song to Him who sits on Heaven's Mercy Seat :) 

Holy, Holy, Holy is The Lord, God Almighty.  
Who was and is and is to come. 
With all creation I sing, "Praise to The King of Kings, 
You are my everything and I will adore You". 

 
2. Clothed in rainbows, of living color; Flashes of lightening, rolls of thunder. 
Blessing and honor, strength and glory and power be to You, the only wise King. 
 
3. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of Your Name. 
Jesus, Your Name is power, breath and living water such a marvelous mystery. 
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82) POBUDŹ PANIE 

D                                           G                     D    
Pobudź Panie mnie do społeczności z Tobą dziś  
G               A                  D   
tak pragnę blisko ciebie być. 
                                            G                          D   
Pobudź Panie do ciągłego trwania w dzień i w noc  
e               A7               D  
w ufności, że Ty jesteś tu. 

G                  A                  D               h    
Panie mój potrzeba mi pokoju twego dziś  
   G         A                         G         A                   D     
(: pokoju co przewyższa :) pokoju ponad rozum mój. 

 
2. Pobudź Panie mnie do prośby o najbliższych mych  

tych, których znam już nie od dziś. 
Pobudź Panie mnie bym też wraz z nimi smucił się  
i cieszył się chwaląc imię twe. 

 
 
 
 

83) PÓKI MEGO ŻYCIA 

D                           G                   D      
Póki mego życia, Panu śpiewać chcę,  
                    A                                   D   
grać memu Bogu póki życia starczy mi. 
                                     G              D         
Niech Ci będzie Panie miła moja pieśń!  
              A                                    D     D7 
Będę radować się w Bogu, Panu mym! 

                  G                 A               D  h 
Błogosław duszo moja Panu! Alleluja!  
                  G                 A              D  D7 
Błogosław duszo moja Panu! Alleluja! 
                  G                 A               D  h 
Błogosław duszo moja Panu! Alleluja! 
                  G                 A              D  
Błogosław duszo moja Panu! Alleluja! 
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84) POSTANOWIŁEM IŚĆ  

            C                                                F                      C   
Postanowiłem iść za Jezusem; Postanowiłem iść za Jezusem 
                                      a                            C         G       C 
Postanowiłem iść za Jezusem;  Nie wrócę już Nie wrócę już   
 
2. (: Chociaż samotny tą drogą idę :) 3x (: Nie wrócę już :) 
3. (: Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną :) 3x (: Nie wrócę już :) 
4. (: Ach, zabierz świat ten, a daj mi Zbawcę :) 3x (: Nie wrócę już :) 
 
 
 
(: I have decided, to follow Jesus :) 3x (: No turning back :) 
2. (: Though none go with me, I still will follow :) 3x (: No turning back :) 
3. (: The cross before me, the world behind me :) 3x (: No turning back :) 
4. (: My cross I'll carry, till I see Jesus :) 3x (: No turning back :) 
 
 
 
 
 

85) PRZYJACIELEM NASZYM JEZUS 

D                                G           D                                     A 
Przyjacielem naszym Jezus – jak wspaniałym wiernym On!  
D                                    G       D        A                        D 
Z Ojcem naszym nas pojednał i z szatańskich wyrwał szpon. 
A                            D    D7   G  D                 A 
Któż to może wypowiedzieć ile łask tracimy tu, 
D                              G        D    A                      D 
gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze mu. 
 
2. Gdy nam wrogie moce grożą koło nas tu burza dmie,  

nie musimy drżeć w bojaźni gdy modlimy z wiarą się.  
Jezus wiernym się okaże, pomoc pewną zsyła nam, 
On potężnym jest wybawcą i do próśb się skłania sam. 

 
3. Gdy nas smutki troski dręczą dniem i nocą w każdy czas.  

Gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas. 
Gdy nas zdradzą przyjaciele wznieśmy głos przed łaski tron. 
Pan nas nigdy nie opuści wierny był i będzie On. 
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86) PRZYJDŹMY POKŁOŃMY 

   D                  G                            D  
(: Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się, 
        G                                            A           
uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym :) 
          G   D                 A          G                                     A    
Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego 
       G    A           D            G    A           D 
oraz trzodą Jego rąk; oraz trzodą Jego rąk. 
 
(: Come let us worship and bow down 
let us kneel before the Lord our God our Maker :) 
For He is our God and we are the people of His pasture 
And the sheep of His hand, just the sheep of His hand. 
 
 
 
 
 
 
 

87) RADUJ SIĘ Z NAMI 

   E    
Raduj się z nami i rozgłoś to wszystkim że, Jezus Królem jest. 
   H                                                                E    
Raduj się z nami i rozgłoś to wszystkim że, Jezus Królem jest. 
   E                    
Raduj się z nami i rozgłoś to wszystkim że, Jezus Królem jest 
      fis                      H7                   E    
Że Jezus Chrystus Królem królów jest. 

E                                                                     
Plotkujesz o ludziach i mówisz o rzeczach, które nie obchodzą Cię nic. 
   H7                                                                       
Omawiasz pogodę, roztrząsasz problemy jakie 
   E             A                  E    
w kraju i w świecie są wciąż.  
                                                                      
Lecz chcę Ci oznajmić wspaniałą nowinę, o niej śpiewać, krzyczeć chce, 
      fis                     H7                    E    
że Jezus Chrystus Królem Królów jest. 
 



 

-44- 

88) ROZPAL OGIEŃ PANIE 

d                              C                    d 
Rozpal ogień Panie, w moim sercu już, 
A                 d         A                      d 
Niech jasno płonie chwaląc Ciebie wciąż. 
d                                    C                      d 
Wszystko co posiadam, jest własnością Twą. 
A                        d      A                   d 
Niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą! 

B                           C            d       B                                  C                  d 
Tyś źródłem życia i radości mej! Przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się, 
A          d         A                        d        A             d            A                   d 
Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg, Jezu, mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg. 
 

2. Zechciej nas odgrodzić od działania zła. 
Niech da mi pokój mocna ręka Twa! 
W ciemność świata tego Gwiazdą Swą mi świeć! 
Bądź przy mnie, Panie, nie oddalaj się! 

 
3. Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi.  

Nie trać nadziei, duszo, światło lśni! 
Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń! 
Pan już nadchodzi! Śpiesz Go witać, śpiesz! 

 
 
 
 
 

89) SĄ CHWILE JAK TA 

D                   h          G                  A             G          A            D      A 
Są chwile jak ta, gdy śpiewam mą pieśń, mą miłości pieśń do Jezusa. 
D                   h          G                    A               G              A            D   D7 
Są chwile jak ta, gdy wznoszę swój wzrok, mój głos, ręce do Pana chwał. 

                   G   A            D  D7(G3x)  D  A      D 
(: Śpiewam: kocham Cię Panie :) 3x kocham Cię.  

 
 
In moments like these I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. 
In moments like these I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. 

(: Singing I love You, Lord :) 3x      I love You. 
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90) SŁABY MOCNYM W TOBIE  

D                          A       D                 G                   D 
Słaby mocnym w Tobie jest; Biedny stał bogatym się. 
                       A      D                         G        A       D 
Ślepy światła ujrzał blask; To właśnie Pan uczynił mi. 

     A             G                                          D 
(:Hosanna, Hosanna Barankowi Chwała Cześć 
     A             G                   D               A     D 
Hosanna, Hosanna Jezus zmarł lecz żyje dziś:) 

2. Ze słabości dźwignę się; W Boże ręce oddam się 
I zaśpiewam nową pieśń; Chrystus Pan uwolnił mnie. 

 
Let the weak say: I am strong; Let the poor say: I am rich 
Let the blind say: I can see; What the Lord has done in me. 

(:Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain 
Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again:)  

2. I will rise from waters deep; Into the saving arms of God.  
I will sing salvation songs; What the Lord has done in me. 

91) ŚWIAT NIE JEST DOMEM  

E                                                 A                          E    
Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. 
                                             Fis             H   
Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. 
      E                                     A               E     
Do siebie, tam do gwiazd, anieli wabią mnie. 
                                                        H            E    
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się! 

E                                A                       E  
O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi. 
                                        Fis                              H  
Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? 
  E                                                   A               E     
Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, 
                                                        H           E 
chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się! 

2. Już tylu bliskich mych, na drugi przeszło brzeg, czekają na mnie tam,  
gdy ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, wołają także mnie,  
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się! 

3. W chwalebnym kraju tym, będziemy wiecznie żyć, z żywota drzewa jeść, 
ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się,  
chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się! 
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92) ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ  

   E                        H7                        cis                    gis 
(: Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną z serca śpiewaj pieśń, 
A                    E                      D       H7 
Jezusa, Syna Swego, Bóg darował nam :) 
  gis                  cis                 fis               H7                   gis               cis 
(: W Nim słaby mocnym staje się, biedny niechaj wyzna, że bogatym jest, 
                     D           H7            E 
bo wszystko dał nam Bóg :) Dał Bóg. 
 
(: Give thanks with a grateful heart; Give thanks unto the Holy One. 
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son :)  
(: And now let the weak say, "I am strong" Let the poor say, "I am rich 
because of what the Lord has done for us" :)   Give thanks. 
 
 
 
 
 

93) ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY  

C              a              d                      G 
Taki duży taki mały może Świętym być, 
C               a               d                     G 
taki gruby taki chudy może świętym być. 
 C                 a    d                      G    C             a    d                     G 
Taki ja i taki ty może Świętym być taki ja i taki ty może Świętym być 

 
    a                            G                   a 
(: Święty kocha Boga życia mu nie szkoda 
  F                           E 
kocha bliźniego jak siebie samego :) 
 
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 :)  

4. (: Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć? 
Są między nami w szkole i w pracy :) 
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94) TAK JAK JELEŃ 

D          A            h                            G        A        D 
Tak jak jeleń do źródła wody dusza ma do Ciebie lgnie. 
D          A                 h                           G        A        D    D7 
Tyś pragnieniem mojego serca Ciebie Panie wielbić chcę. 
h                       G         D        h                    G        Fis 
Tyś mą siłą, tyś tarczą jest na Tobie tylko polegać chcę. 
D          A                 h                           G        A        D   
Tyś pragnieniem mojego serca Ciebie Panie wielbić chcę. 
 
 
As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee. 
You alone are my heart's desire and I long to worship Thee. 

You alone are my strength, my shield, to You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. 

 
2. You're my friend and you are my brother, even though You are a King. 

I love You more than any other, so much more than anything. 
 
3. I want You more than gold or silver, only You can satisfy. 

You alone are the real joy giver and the apple of my eye. 
 
 
 
 

95) TAM NA WZGÓRZU 

    A                                        D                     H                E                    A 
Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż strasznych cierpień i hańby znak. 
                                              D                  H7     E                   A      
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan, gdy ratował ginący świat. 

             E                                A                       D                     A      
O, jak kocham ten szorstki krzyż! Na nim Pan moc piekielną zmógł. 
                                                D d               A                E           A  
Wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. 

 
2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść.  

Że Baranek zszedł z wyżyn chwały Swej, na Golgotę me grzechy nieść. 
 
3. W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi, widzę Bożej miłości cud,  

bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł, Jezus za mnie i ludzki ród. 
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     A         A7            D           B7 
On a hill far away stood an old rugged cross, 
     E          E7           A 
The emblem of suff'ring and shame; 
       A             A7               D          B7 
And I love that old cross where the dearest and best 
       E             E7          A 
For a world of lost sinners was slain. 

         E          E7          A 
So I'll cherish the old rugged cross. 
         D                       A 
Till my trophies at last I lay down; 
        A                       D 
I will cling to the old rugged cross, 
      A               E         A 
And exchange it some day for a crown. 

2. Oh that old rugged cross, so despised by the world. 
Has a wondrous attraction for me, 
For the dear Lamb of God left His glory above, 
To bear it to dark cavalry. 

3. In the old rugged cross, stained with blood so divine, 
A wondrous beauty I see. 
For 'twas on that old cross Jesus suffered and died 
To pardon and sanctify me. 

4. To the old rugged cross, I will ever be true, 
Its shame and reproach gladly bear, 
Then He'll call on some day to my home far away, 
Where His glory forever I'll share. 

96) TEMU, KTÓRY MA 

G                   h                  D                 G  
Temu, który ma wszelką moc by was strzec, 
                 G7           C   E7 
aby was strzec od upadku, 
a                 D                            G                    e      
i z radością wielką was stawić nieskalanych, czystych  
            A            D                
przed obliczem Swym. 
       G               H7      C  E7            a                   A            D  
Jedynemu, mądremu Bogu, niech będzie wciąż chwała i moc, 
      G           G7    C       Fis         G D G 
majestat, potęga teraz i zawsze. Amen. 
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97) TWOJA KREW 

C                 e               a                 F                                    G 
Twoja krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej krwi. 
           a                     G             C          e           a 
Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie. 
              F   f                      C         e              a   
Obmywa tak - abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg. 
       d              G                C 
Mój Jezu, zmazujesz winy me. 
 
 
It's Your Blood that cleanses me It's Your Blood that gives me life. 
It's Your Blood that took my place In redeeming sacrifice 
And washes me. Whiter than the snow, than the snow. 
My Jesus, God's living sacrifice.  
 
 
 
 
 
 

98) TY JESTEŚ SKAŁĄ 

h              fis     h                                    fis         h 
Ty jesteś skałą zbawienia mego; Ty siłą w życiu mym.  
h               fis       h                                              fis       h 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wołać chcę. 

          G        A         D         h                G         A        h 
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wielka jest.  
                G       A      Fis            h        e                            Fis 
W każdej chwili życia wspierasz mnie; Panie do Ciebie ja lgnę. 

 
 
a                  G           a       (propozycja innej tonacji)   G                     a 
You are the Rock of my salvation You are the strength of my life 
a                  G             a                                G             a 
You are my hope and inspiration Lord, unto You will I cry 

      F           G       e           a                     F         G         a 
I believe in You believe in You For Your faithful love to me 
                         F     G        E         a       d                              E 
You have been my help in time of need Lord unto You will I cleave.  
 



 

-50- 

99) TYLE WOJEN 

D                                   D7                                    G  
Tyle wojen wokół nas i każdy czegoś bardzo boi się  
                     A                
Ja chcę byś był gotowy.  
 D                                       D7                                   G    
Śmierć króluje wokół nas, głód zbiera wielkie żniwo swe,  
                     A                
Ja chcę byś był gotowy. 

      G                           D             C               G                 D  
(: Sam nie możesz zmienić się, Jezus idzie i zostaniesz sam :) 

2. Dwoje razem w łożu śpi, lecz tylko jedno weźmie z ziemi Pan, 
Ja chcę byś był gotowy.  
Z dwóch idących drogą swą, jeden tylko przejdzie niebios próg, 
Ja chcę byś był gotowy. 

 

100) TYŚ JEST SCHRONIENIEM 

a                     d                    G                 C   
Tyś jest schronieniem mym; napełniasz serce me 
F                d       E        E 7                         a  
Pieśnią wolności; kiedy boję się będę ufać Ci. 
d               G  C             
Będę ufać ci, słabi mówią:  
F      d                 E7                  E    a 
Siłą mą jest mój Pan, Jest mój Król. 
 
You are my hiding place, You always fill my heart 
with songs of deliverance; Whenever I am afraid, I will trust in You. 
I will trust in You; Let the weak say: 
I am strong in the strength of my Lord. 
 

101) U PANA DZIŚ 

G          C a       d                    G 
U Pana dziś zostawiam troski swe,  
           C a                    d                        G 
oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść. 
               E                        a 
Składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów. 
                   d                       G                     C G 
(: Moje zwątpienie, strach u Pana składam dziś :) 
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102) UWIELBIAJCIE PANA 

d                          C            d        C     d 
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,  
d                        C               d       C   d 
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.  
       F                 G             F                       A 
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci. 
 
2. Tu u Jego stóp padnie wróg, On Bóg niezwyciężony.  

Niepojęty w swej mądrości, Święty, święty Bóg miłości.  
 
3. Śpiewaj Panu ziemio, Chwalcie wszystkie świata strony.  
 
 
 
 

103) W CHRYSTUSIE  

D                                  G         A   D                 G             A        D 
W Chrystusie, swój znalazłem cel On światłem mym, On mocą mą. 
D                                 G       A       D                     G  A     D 
On przez swą krew wybawił mnie, Jemu oddałem miłość swą. 
                  G       D       A        D       G    D        A 
Komfortem życia mego jest, Miłością i pokojem On. 
           G          D              G       A       D            G            A          D 
Wszystkim we wszystkim Jego Duch, On moim Panem Stróżem On. 
 
2. On w ciele zszedł, by ze mną być; opuścił Ojca, zniżył się.  

Miłością swą darując grzech, On przyszedł, abym ja mógł żyć.  
Na krzyżu karę spłacił mą, po to by Bóg nie gniewał się.  
Za każdy życia mego grzech, cierpiący Bóg swą przelał krew.  

 
3. Gdy ducha Swego Bogu dał, ciemność spowiła ziemi szmat.  

Aż nadszedł dzień, zwycięstwa dzień, najwyższą mocą z grobu wstał.  
Zwycięzcą będąc dotknął mnie, bym w świetle Jego chwały stał.  
Bym wszystkim świadczył o tym, że jestem, któremu wieczność dał.  

 
4. Bez strachu przez me życie brnę, jam Jego, a On moim jest. 

Przez pierwszy krok, po życia kres, Jemu oddałem życie swe.  
I żadna siła, żadna moc nie może wyrwać z ręki tej.  
Bo On przez miłosierdzie Swe, stoi z miłością obok mnie.  
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D                           G          A         D            G            A                D 
In Christ alone my hope is found; He is my light my strength my song. 
D                                G      A          D                       G           A                 D 
This cornerstone this solid ground; firm through the fiercest drought and storm. 
                        G             D           A         D                    G               D           A 
What heights of love what depths of peace; when fears are stilled when strivings cease 
 D                        G      A   D                G         A          D 
My comforter my all in all; Here in the love of Christ I stand. 
 
2. In Christ alone! - who took on flesh, fullness of God in helpless babe! 

This Gift of love and righteousness; Scorned by the ones He came to save. 
Till on that cross as Jesus died; The wrath of God was satisfied.  
For every sin on Him was laid: Here in the death of Christ I live.  

 
3. There in the ground His body lay; light of the world by darkness slain. 

Then bursting forth in glorious Day, Up from the grave He rose again! 
And as He stands in victory Sin's curse has lost its grip on me. 
For I am His and He is mine - Bought with the precious blood of Christ. 

 
4. No guilt in life no fear in death; This is the power of Christ in me.  

From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny.  
No power of hell no scheme of man, can ever pluck me from His hand.  
Till he returns or calls me home; Here in the power of Christ I'll stand! 

 
 

104) W CIENIU TWOICH RĄK 

A                        D-E                      A-E 
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie. 
                            D                fis                                D   
Gdy boje się gdy wokół mrok bądź światłem bądź nadziei dniem. 
A                            D-E                            A-E 
Wszystkim o czym śnię głosem w sercu mym. 
                         D                 fis                             D            
Jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. 
A                           D     E                    A-E 
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił! 

A         E         D     A        E       D      E 
Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie 
A     E         D      h                   E             A 
Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych! 
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Draw me close to You, Never let me go. 
I lay it all down again To hear You say that I’m Your friend. 
You are my desire, No one else will do, 
‘Cause nothing else could take Your place, 
To feel the warmth of Your embrace. 
Help me find the way, Bring me back to You. 

You’re all I want. You’re all I ever needed. 
You’re all I want. Help me know You are near. 

 
 

105) W CZASIE SWYM  

C            d    G                 C   a            d                       G                   C   C7 
W czasie swym, w czasie swym czyni wszystko doskonale w czasie Swym. 
          F                      G                  C                  a  
Panie pragnę widzieć to, jak wciąż działa Twoja moc,  
          d                      G                    C  FC 
jak wypełniasz Słowo Swe w czasie Swym. 
 

2. (: W czasie swym :) czyni wszystko doskonale w czasie Swym.  
Panie dziś powierzam Ci moje plany, wszystkie dni, 
byś mnie użył jak sam chcesz w czasie Swym. 

 
 (: In His time :) He makes all things beautiful in His time. 
Lord please show me every day as your teaching me your way. 
That you do just what you say in your time.  
 

2. (: In Your time :) You make all things beautiful in His time. 
Lord my life to you I bring may each song I have to sing.  
Be to you a lovely thing in your time.  

 
 

106) WCZORAJ, DZISIAJ ...WIEKI 

C                       F              C                    G  
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam.  
C                          F               C      G          C 
Świat się zmienia góry, rzeki tylko nie mój Pan. 
C           F       C                              G 
Chwała Jemu cześć chwała Jemu cześć.  
C                          F               C      G          C 
Świat się zmienia góry, rzeki tylko nie mój Pan. 
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107) WEJDĘ DO JEGO BRAM 

C                      F                       C 
Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. 
                            F                    G 
Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał. 
             C                      F                 C        a 
Powiem dziś, że to jest dzień, który dał mi Pan. 
            d                   G                  C 
Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan. 

    C                    F      C                    a 
(: Radość dał mi Pan radość dał mi Pan.  
           d                   G                    C 
Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan :) 

 
D                     G                         D                               (propozycja innej tonacji) 
I will enter His gates with thanksgiving in my heart, 
                        G               A 
I will enter His courts with praise! 
        D                    G                  D            h 
I will say this is the day that the Lord has made, 
   G                   A                          D 
I will rejoice for He has made me glad. 

   D                         G       D                          h 
(: He has made me glad! He has made me glad! 
  G                    A                          D 
I will rejoice for He has made me glad :) 

 
 

108) WIELE JEST SERC 

h               e      A                    D           Fis 
Wiele jest serc, które czekają na ewangelię,  
h              e       Fis                h 
wiele jest serc, które czekają wciąż. 

h                     e        A                           D     Fis 
Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem. 
   h                         e       Fis                       (h) 
(: A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi :) 
 
2. Sam zobaczysz że Bóg poprowadzi cię do ludzi.  

(: Których będziesz ty mógł zaprowadzić do Chrystusa :) 
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109) WIELKI JEST PAN 

A               h                           E           A 
Wielki jest Pan nasz godzien chwały i czci, 
    h                  E                            fis       A                D (E E7) 
a miasto Boga Świętym miejscem jest radością ziemi Pan. 
A               h                       E                    A 
Wielki jest Pan i w nim zwycięstwo dane nam. 
      h                          E                         fis      A                   D (E E7) 
On mocnym swym ramieniem wspiera nas kolana skłońmy swe. 

A                                               cis 
Wywyższać chcemy Panie Imię Twe 
    D                                           h                        E 
I chcemy Ci dziękować za Twą łaskę w naszym życiu. 
               A                                     cis      D 
W Tobie Panie pokładamy ufność swą jedynie Tyś 
D                                     h                E           A 
Wszechmocnym Bogiem tu na ziemi i na niebiosach. 

 
Great is the Lord and most worthy of praise. 
The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. 
Great is the Lord in whom we have the victory. 
He aids us against the enemy. We bow down on our knees. 

And Lord, we want to lift Your name on high. 
And Lord, we want to thank You for the works You've done in our lives. 
And Lord, we trust in Your unfailing love. 
For You alone are God eternal throughout earth and heaven above. 

 
 
 

110) WITAJ JEZU 

C 
Witaj Jezu, chwała Ci Królu, 
                                                                            G 
przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie – Boży Synu. 

            C   C7                 F 
Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe, 
                   C                                  G             F    C 
na znak szacunku, miłości, wdzięczności. O, alleluja. 
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111) WNET NADEJDZIE DZIEŃ 

E                                  A       E 
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla Chwał. 
H7                                          E        
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla Chwał.  
E                                  A       E                 cis 
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla Chwał.  
      A          H7               E                E 
Alleluja, alleluja! Gdy ujrzymy Króla Chwał!  

A                                          E  
Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla Chwał, 
          fis                  H7                   A         E 
Z aniołami przyjdzie On, by zabrać kościół Swój. 
A                                     E                     cis 
Tak jak obiecał przyjdzie zabrać wierny lud  
             H7                                  E 
Odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu.  

 
2. (: Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla Chwał :) 3x 

Alleluja, alleluja! Gdy ujrzymy Króla Chwał! 
 
3. (: Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla Chwał :) 3x 

Alleluja, alleluja! Gdy ujrzymy Króla Chwał! 
 
 
 

112) WŚRÓD TYLU TROSK  

 D               G               A          D                                 G         A         D 
Wśród tylu trosk mieć marzeń czas a kłamstwem nie plamić swoich ust. 

G   A               D         h     G     A               D           h 
Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów. 
G         A          D          h     e       A            D 
Każdy dzień powierzać Mu stale przy Nim być. 

 
2. Miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. 
 
3. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. 
 
4. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. 
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113) WSZĘDZIE SPOTYKAM LUDZI 

G                                      a 
Wszędzie spotykam ludzi co pytają mnie: 
D7                                                                G 
Czemu nie ma cudów dziś jak za dawnych dni? 
G                                                a 
Lecz cuda są, ja wierzę w to bo Biblia mówi, 
D7                                                                                 G 
Że Bóg wczoraj Bogiem cudów był, Tym samym jest i dziś. 

G                                             a  
Bóg jest dziś taki sam On jest wciąż taki sam. 
       D7                               C           G 
Jeśli wczoraj miał moc to i dzisiaj ją ma. 
G                                     a  
Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna. 
        D7                                C    D        G 
Nie załamuj się więc Bóg odpowiedź ci da. 

 
2. Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych,  

Widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci.  
On dzisiaj jest gotowy w swym Imieniu sprawić cud.  
Zaufaj Jego mocy dziś tylko uwierz Mu!  

 
 
 
 
 
 
 
 

114) WSZYSTKO PANIE CIEBIE  

d                        H                     F                   A 
Wszystko Panie Ciebie chwali, ptaki, kwiaty, wicher, woda.  
d                       H                      F                       A                  d 
Bo ty wszystko masz w opiece, wszystko tobie się podobać chce. 

d                    H                          F                A 
Panie jestem Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie,  
d                  H                          F                   A               d 
mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi sowicie Sam. 
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115) WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU 

d                                                    F 
Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję.  
        C                   A                         d 
A będziecie ludem moim przez cały czas. 
                                               F         
Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was,  
           C                    A                      d 
wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. 

            F           C                       g                    d 
(: Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę,  
     F          C              a          d 
do niewoli poślę was, trzodo ma :) 

 

2. Słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej,  
brak jest w nich upodobania, brak też czci.  
Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi, czyny złe,  
sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.  

 

3. Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych,  
zawróć do mnie Izraelu, mówi Pan. 
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty,  
ugodziły w serce moje, ludu mój.  

 

116) WZNOSZĘ DZIŚ CHWAŁĘ 

                G     C            G                        C                 G 
Wznoszę dziś chwałę i cześć. Panie mój Boże wśród ludu. 
                e                   D        C                 G 
Śpiewam dziś radosną pieśń, głos wśród narodów. 
                       C         G                             C            G 
Twoja chwała Panie i cześć światłem jest tęcza na niebie.  
                    e                                     C                            D 
Przyjm więc wdzięczność mą. Panie głos mój do Ciebie śle.  

             G                                           D 
Wielbię Ciebie Panie mój Tyś ponad niebem. 
           C                D               G 
Twoja chwała przepełnia cały świat. 
                                                           D 
Wielbię Ciebie Panie mój, Tyś ponad niebem. 
           C   D               G     e               C                D               G 
Twoja chwała, Twoja chwała, Twoja chwała przepełnia cały świat. 
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I will give thanks to Thee; O Lord among the people. 
I will sing praises to Thee among the nations. 
For Thy steadfast love is great; It is great to the heavens. 
And Thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds. 

Be exalted, O God, above the heavens.  
Let Thy glory be over all the earth. 
Be exalted, O God, above the heavens.  
Let Thy glory, let Thy glory 
Let Thy glory be over all the earth. 

 
 

117) ZGROMADZAMY SIĘ 

D                                 A                   D 
Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz.  
             A                                         D  D7 
Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz. 
          G                                      D           h 
By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć  
       e                          A                D 
i społeczność z Tobą Panie Jezu mieć! 
 
 
 

118) ZWRÓĆ SWÓJ WZROK  

D                A             D     D7        G                              A 
Zwróć swój wzrok na Jezusa! Jak wielki jest twarzy tej czar! 
         D             D7                   G           e                    D      A               G D 
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bez miar. 
 
2. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój. 

On królestwo diabła zwyciężył już. W Nim światłości i mocy jest zdrój. 
 
3. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż. 

On ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego się zbliż! 
 
4. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń. 

Wtedy zabrzmi chwały, triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już Doń. 
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119) GŁĘBIA CHWAŁY  

D                  A                                       G                          A 
Gdy muzyki dźwięk odchodzi gdzieś w dal, jestem Panie tu. 
D                        A                        G                            A 
Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś co miłe Ci jest.  

e                        D              A     
Chcę przynieść więcej niż pieśń.  
                     e                      D             A 
Kilka nutek i słów to nie jest to czego chcesz.  
e                  D              A                                   e 
Ty patrzysz głębiej niż tam skąd pochodzi ten dźwięk. 
                  D                 A 
Zaglądasz do naszych serc.  
D                                   A                 e                            G                 A 
Powracam znowu do głębi chwały i wszystko co mam, Twoje jest - Jezu.  
D                            A                        e                           G                  A 
Za winy moje przepraszam Panie i wszystko co mam, Twoje jest – Jezu.  

 
Nie wyrazi nic, jak cenny jesteś Ty - całej ziemi Król.  
Nie ma we mnie nic, oddałem wszystko Ci. Każdy oddech mój.  
 
 
 
When the music fades All is stripped away and I simply come. 
Longing just to bring something that’s of worth that will bless your heart. 

I’ll bring you more than a song, for a song in itself. 
Is not what you have required. 
You search much deeper within through the way things appear. 
You’re looking into my heart. 
I’m coming back to the heart of worship and it’s all about You;  
It’s all about You, Jesus. 
I’m sorry, Lord, for the thing I’ve made it when it’s all about You 
It’s all about You, Jesus. 

 
King of endless worth, no one could express, how much you deserve.  
Though I’m weak and poor, all I have is yours, every single breath. 
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120) ALLELUJA  
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(: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja:) 2x  
 
(: Jezus żyje, Alleluja :) 4x 
(: On zmartwychwstał, Alleluja :) 4x 
(: On powróci, Alleluja :) 4x 
(: Alleluja, Alleluja :) 4x  
 
(: Alleluia, Alleluia :) 4x 
(: How I love Him, Alleluia :) 4x 
(: Blessed Jesus, Alleluia :) 4x  
(: My Redemer, Alleluia :) 4x 
(: Jesus is Lord, Alleluia :) 4x 
(: He is risen, Alleluia :) 4x 
(: Alleluia, Alleluia :) 4x  
 
 


