
1. Bez Ciebie nic

         D                e            A         D        G 
Ref. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, jeśli nie trwam w winnym 
    A
krzewie.
  G            A                     D  h            G       A                 D
Pozwól ukochać nad wszystko całkowitą zależność od Ciebie.
              

        h                e         A                 D           A                                      
1. Dzięki Tobie żyję, dzięki Tobie chodzę, dzięki Tobie wiatr mnie
     D
owiewa
     h                 Fis                        h            A                                 D
Dzięki Tobie widzę, słyszę i pamiętam, chłonę każdą chwilę istnienia.

2. Dzięki Tobie słabnę, tracę własne siły i doznaję pustki, niemocy; Więc wyciągam ręce, 
przywołuję Ciebie, czekam, że Ty sam zaraz wkroczysz.

3. Dzięki Tobie mogę pełnić Twoją wolę, dzięki Tobie idę do Ciebie. Dzięki Tobie we 
mnie rodzi się modlitwa, 
Ty pomnażasz wciąż moje chcenie.

4.Dzięki Tobie, Boże, wszystko jest możliwe. 
Chcę przekraczać drogi rozumu. 
Pozostawić różne swe zabezpieczenia, zwracać się wyłącznie ku górze.

5. Całą moją mocą jesteś Ty, o Panie, i nikogo nie mam prócz Ciebie. 
Dałeś mi swą Matkę, Ona mnie prowadzi 
wciąż najkrótszym szlakiem do Nieba.

2. Będę śpiewał Tobie

A              D       G  A                  G h
Będę 3/4 śpiewał Tobie, mocy 4/4 moja!
        G      A7                  D    h
Ty, Panie, jesteś mą nadzieją,
           D         e   A7        D
Tobie ufam i bać się nie będę.



3. Bóg Matkę nam swoją dał

G     C                   d      C     G      C                 d       C
Bóg Matkę nam swoją dał, pod krzyżem nas Matce dał, 
       d                   C           G
Niegodnych, niegodnych.
         C                    d      C    G     C                       d          C
Nad nędzą moją schylił się, pod płaszczem Matki ukrył mnie, 
         d                     C          G
bym życie z Pana czerpać mógł.

                           d          G         C
Zak.:  Swą Matkę dał mi Bóg.

4. Być Twoim dzieckiem

                         D                             e
1. Tak pragnę być wciąż Twoim dzieckiem,
                        A7                       DA
Przy Tobie trwać ze wszystkich sił.
              D                 e                       A7                G D
I służyć Ci pokory mocą, i wielbić Cię ufnością mą. 

                                      D                              e                   
Ref.: Wejrzyj, Panie, na moje pragnienie,  
                    A7                            D      A
Wzmocnij wolę miłosierdziem swym. 
                 D      D7                        e   G
Bo wiem dobrze, że jestem zbyt mały, 
               D      A7                 D
By zwyciężyć zło gnębiące mnie. 

2. Dostrzegać Cię w przyrody pięknie

i słyszeć też w sumieniu mym. 

Oddawać Ci trwogę, cierpienia, pójść tam, gdzie Ty chcesz posłać mnie. 

3. Nie czynić nic dla chwały swojej,

zajmować wciąż ostatni kąt. 

I być jak chleb dla braci moich, byś, Boże, Ty królować mógł. 



5. Duchu Święty wołam przyjdź

C2
Duchu Święty wołam przyjdź /2x 
g7
bądź jak ogień duszy mej /2x   
F
bądź jak ogień w ciele mym /2x
C2
rozpal mnie. 
                                           
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,    /g7, F, C2                 
miłosierdzie jego wielkie jest.               /g7, F, C2      
Okazuje dobroć swoją dziś                    /g7, F, C2    
dla tych, którzy chcą miłować Go.     /g,  F,  G                  



6. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

            h             fis           G                 D
Ref. /Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
A7 h                     E            G       Fis /  Fis h
Za dary nieskończone wielbimy Cię. /2x 
 
           h                                             A                            D
1. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone,
G           h              A
Za Ciało i Twoją Krew,
D                                                        G            h
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni,
E                           G               Fis
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy. 

2. Przebacz, żeś /hojny i /wierny  /h  A  D
Uwol/nij z więzów /grzechu   /G h A
Byśmy /się od/mienili  /D G h
Przez Tajem/nice Naj/świętsze.  /E G Fis

3. Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas zni/komych i /słabych /h  A  D
Ocal Dobry Pasterzu owce /na swojej /łące  /G h A
Tyś życie nam przywrócił /wbrew nieprzyja/cielowi  /D G h 
I wzmacniasz już na zawsze /Siebie dając nam /Panie.  /E G Fis

4. Niechaj przestworem spłynie z gwiazd /Anioł Twój /miły /h  A  D
Oczyści i uleczy nasze /serca i /ciała  /G h A
Powiedzie za sprawą tajem/nicy na same szczy/ty nieba  /D G h
A tu, na ziemi ratuje ob/rona Twoja po/tężna.  /E G Fis

5. Spraw to Ojcze Wszechmocny w do/broci swej nie/zmiernej/h  A  D
Byśmy /się stali jedno   /G h A
Z Tobą, Chrys/tusem /i Duchem  /D G h
Ty, coś w /Trójcy je/dyny.  /E G Fis

7. Duchu Święty przyjdź 

Duchu Święty przyjdź. /x4  D A D, D G A

Niech wiara zagości,   G D
Nadzieja zagości,   G D
Niech miłość zagości w nas.  G D A



8. Dziękować Ci 
h                 AFis             h
Dziękować Ci, Maryjo chcę.
                     A                                Fis
Naprawiasz błędy me, gdy wołam Cię.
               h  A                D
Dziękuję Ci z ufnością mą.
h                  e          Fis               h                     
Naprawiasz błędy me miłością swą.

9. Jak dobrze jest    
       a7                                       d7
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,   
  G7                                        C
I śpiewać psalm Twojemu Imieniu,
  a7                                         d7
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,    
        a7                                  E                                F  
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie 
  d7    a7                   E
I lutni, i dźwięcznej cytrze.

10. Jesteś Maryjo ze mną
    h             A                h         A    D          G                   h        A
1. Nie mam nic, co Ci pragnę dać, nie ma mnie, by przy Tobie trwać.
        D           A         D  G     A      h
A Ty jesteś, Maryjo, ze mną cały czas, 
   D              A           D           G                A
W dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas. 

2. Pragnę żyć obecnością Twą. To, że jesteś, jest nadzieją mą.
Bo Ty jesteś, Maryjo, ze mną cały czas, 
W dłoniach nosisz, osłaniasz płaszczem nas.



11. Jesteś przy każdym z nas

               D                             e
1. Matko Boża zabierz moją wolę,
                   A7                                  D     A7
Wszystkie plany, wszystkie przywiązania. 
            D                                 e
Uczyń pustkę w domu mego serca, 
           A7                                          D      A7
Abyś mogła w nim bez przeszkód działać.

          D                               e     A7             D
Ref.: Jesteś przy każdym z nas cicho i nieustannie,
h                               e            A               D            A7
Jesteś przy każdym z nas, miłością nas ogarniasz.
D                                e       A7                       D
Jesteś przy każdym z nas z dłońmi pełnymi łaski,
h                         e            A                D
Naucz, prosimy Cię, żyć twoją obecnością.

2. Matko Boża przebacz niewierności, zmarnowane, odrzucone dary.
Otwórz moje niewidzące oczy, by dostrzegły Twej hojności bezmiar. 

3. Matko Boża, która czynisz cuda, oczekuję wszystkiego od Ciebie.
Spraw, by  każda chwila mego życia, była zawsze pieśnią dziękczynienia.

4. Matko Boża, Tobie się oddaję, chcę być Twoją wyłączną własnością.
Pozwól co dzień zbliżać się do Ciebie i wciąż tęsknić do głębszej jedności.

5. Matko Boża, przytul mnie do serca, pozwól odczuć Twoje wielkie troski,
Wszystkie sprawy widzieć Twoim wzrokiem i z Twym bólem zawsze się 
jednoczyć.

12. Jesteś tu, choć skryłeś się

h                        e                       Fis              h
Jesteś tu, choć skryłeś się. W postaci chleba utaiłeś się.
                               e                  Fis                             h
Pragnę wierzyć, że jesteś tu. Dopomóż wierze mojej Jezu mój.



13. Królowo rodzin

   C               G        a                d                  A7                 d                                                                                                                                          
1.Żyć jak Maryja radośnie, w zwykłych codziennych zdarzeniach.
e                 d         C A7    d                                           G G7
Żyć jak Maryja radośnie, wszystko w modlitwę przemieniać.

          C           e           a          C        F                D7          G G7
Ref.: Królowo rodzin całego świata, o wierność Tobie błagamy,
d                    G      C              a     d                G            G7 G
odsłoń przed nami wzór Nazaretu i prowadź Twymi śladami. 2x

2. Żyć jak Maryja w ubóstwie, chociażby świat się bogacił.
Żyć jak Maryja w ubóstwie, wszystko dla Boga utracić.

3. Żyć jak Maryja pokornie i śpiewać hymn uwielbienia.
Żyć jak Maryja pokornie, wciąż Bożą wielkość dostrzegać.

4. Żyć jak Maryja posłusznie, nie patrząc na to co nęci.
Żyć jak Maryja posłusznie, być tylko Bożym narzędziem.

5. Żyć jak Maryja z prostotą, nie kryjąc swej bezbronności.
Żyć jak Maryja z prostotą, cieszyć się Bożą wolnością.

6. Żyć jak Maryja miłością, cichą i uprzedzającą.
Żyć jak Maryja miłością, przy Bogu wytrwać do końca.

14. Laudate Dominum

e             H
Laudate Dominum,
e           D                G        D           e  C a H   (e a H e)
Laudate Dominum  omnes gentes.  Alleluja!  

15. Magnificat

G          C   D         G                 C             D     G    
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
G          C    D         G                 C             D G
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.



16. Maryjo wołaj we mnie

     d           d7                  d6            G
1. Maryjo wołaj we mnie, wołaj Maryjo we mnie:
g         A                  g              A                  A7
o Miłosierdzie Pana, Maryjo wołaj sama, wołaj za mnie.

2. Maryjo, błagaj we mnie, błagaj Maryjo we mnie:
o Miłosierdzie Pana, Maryjo błagaj sama, błagaj za mnie.

3.Maryjo ufaj we mnie, ufaj Maryjo we mnie:
znasz Miłosierdzie Pana, Maryjo ufaj sama, ufaj za mnie.

4.Maryjo czekaj we mnie, oczekuj Mario we mnie:
na Miłosierdzie Pana, Maryjo czekaj sama, czekaj za mnie.

5. Maryjo dziękuj we mnie, dziękuj Maryjo we mnie:
za Miłosierdzie Pana, Maryjo dziękuj sama, dziękuj za mnie.

6. Maryjo kochaj we mnie, kochaj Maryjo we mnie:
znasz Miłosierdzie Pana, Maryjo kochaj sama, kochaj za mnie.

17. Miłosierdzia

        d           F C d            d          F C d   C
Miłosierdzia pragnę, miłosierdzia łaknę. 
         a            d         C   d C        a           d   C  d
Miłosierdzia ożywiającego, miłosierdzia Twojego. /3x/



18. Miłująca obecność
        a                a7<             a7                       a7<
Dziękuję Mario Tobie we wszystkim umiesz dostrzec 
      C7<G    d7                       E
miłują--cą obecność Zbawiciela.

Twym oczom Matko daję mój wzrok nieczuły stale
                                                                             a  a7< a7 a7< 
Bym umiała dostrzec miłujacą obecność Zbawiciela

a          G     E     E7
Matko ma, Mario, Maryjo
a          G   E
Matko ma,        /x2

Dziękuję Mario Tobie, Twa wiara mi pomoże
Bym umiała dostrzec miłują--cą obecność Zbawiciela.

Dziś sercu Twemu daję mą wiarę nikłą stale,
Bym umiała dostrzec miłującą obecność Zbawiciela.

Matko ma, Mario, Maryjo
Matko ma,        /x4

19. Misericordias Domini

d         A7       d       C
Misericordias Domini   
F      C         d  A7 C     
In aeternum cantabo. 

   



20. Miłość daje nam Pan
    e                                   D                        h
1.Miłość daje nam Pan – On miłością jest Sam.
e                  D                    h       e H7 e
Nie umiemy Panie przyjąć daru Twego.
e                                  D                              h
Tyś Maryję nam dał – Ona przyjmie w nas dar.
e                       D                               e H7 e
Dziś zapraszam Matko Cię do domu mego.

2. Radość daje nam Pan – On radością jest Sam...
3. Pokój daje nam Pan – On pokojem jest Sam...
4. Jedność daje nam Pan – On jednoczy nas Sam...
5.Wiarę daje nam Pan –źródłem wiary On Sam...
6. Życie daje nam Pan – Życiem naszym On Sam…

21. Maryjo, naucz mnie

          a                    e                  F  A         d   G                         C
1. Maryjo, naucz mnie, modlić się tak jak Ty, bo ufać chcę jak Ty. 
E                               a A    F           G                   C E
Zawierzyć Ci serce moje, napełnić się Twym pokojem.
                  F                           C                   d                      E
Daj, bym miał, nie pragnąc mieć, daj mi Twej miłości chcieć.

2. Maryjo, naucz mnie, skupiać wciąż wolę mą
na Twoim wiernym "Fiat".
Gdy wola ma się zachwieje, umocnij we mnie nadzieję.
Błagam Cię, sił mi brak, osłoń mój życia szlak.

3.Maryjo, naucz mnie wiernie służyć jak Ty,
Umieć przebaczać i kochać, 
W każdym dostrzegać Chrystusa, z miłością patrzeć na krzyż
Przyjmij dziś Matko mnie, o Maryjo, proszę Cię



22. Naucz Panie moje oczy
   G                            D    D7  G                            e
1. Naucz Panie moje oczy,     moje serce, moje włosy,
C                   G     e       D   D7
że dla Ciebie są, Twoje są.

2. Naucz Panie moje dłonie, moje stopy, moje skronie,
że dla Ciebie są, Twoje są.

3. Naucz mnie zaufać Tobie, Ty wiesz co jest dla mnie dobre.
Chcę Ci ufać wciąż, gdy chcesz mnie wziąć.

23. Nie bój się
1.Nie bój się, nie lękaj się,   / d A d A
Bóg sam wystarczy, Bóg sam wystarczy.  / d C F C d A

2.Zostań tu i ze mną się módl,
razem czuwajmy, razem czuwajmy.

3.Nie bój się, nie lękaj się,
wypłyń na głębię, wypłyń na głębię. 

24. Niech się nie trwoży serce twoje

d                           g        F       C     B               a               d
1. Niech się nie trwoży serce twoje, mój mały ukochany synu.
d                  g       F              C      B               a                d
Jestem przy tobie Ja, twoja Matka, mój mały ukochany synu.

       a                   e                 a               e        F       G
Ref.: Czy potrzebujesz czegokolwiek innego, synu mój? /2x

2. Czy ty nie stoisz w moim cieniu, mój mały ukochany synu?
Czy to nie Ja jestem źródłem twej radości, mój mały ukochany synu?

3. Czyż w fałdach mego płaszcza nie jesteś ukryty, 
mój mały ukochany synu? 
I w moich ramionach, które ciebie obejmują, mój mały ukochany synu?



25. Nie mam nic 
                    D                  h                 e
1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać, 
                G                 A                    D
Nie mam sił, by przy Tobie, Panie, stać. 

                   fis           H7                   e                  A
Ref.: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, 
                 D     e           A7      D
Manną z nieba nakarm duszę mą. /x2

2. Pomaż maścią leczącą oczy me,
Spraw, by język mój też przemówić chciał. 

26. Niepojęta Boża Miłość

1. Niepojęta Boża Miłość  eh7/eh7
która ukochała nędznego grzesznika.  eh7/GD   / 2x
Więc uwielbiam tę Miłość.  aD/Ge
Więc uwielbiam, bo nigdy nie znika.  aD/GH7  / 2x  

2. Niepojęta Boża Miłość, 
która miłosierna jest i łaskawa. / 2x
Bezmiar wszelkiej grzeszności, 
miłosierdzia bezmiarem ogarnia. / 2x 

3. Niepojęta Boża Miłość, 
która w sakramentach najczulej przytula. / 2x
Wielbię ją w sakramentach! 
Wierzę w taką, bo jest niepojęta. / 2x 

4. Niepojęta Boża Miłość, 
niech się dzisiaj wszystko tą Miłością stanie. /2x
Serce me przyjmij Panie, 
teraz i zawsze w wieczności! Amen. / 2x  

27. Niczym się nie trap

a                  d7          G         C
Niczym się nie trap, niczego nie bój, 

F          d6    E               a
Bogu zaufaj, nic ci nie grozi /2x 

F        d6  E   a
Bóg miłością jest.



28. Niepokalana

          e           H7         e
1. To Ty sprawiłaś, że jestem tu.
    H7                              e
Że idę wciąż za Nim w życia nurt.

                a                 e
Ref. Dziękuję Ci, dziękuję Ci.
               H7                E7
 Niepokalana, Niepokalana. /2x

2. To Ty sprawiasz, że śmieję się.
Że jestem, pracuję dla Niego.

3. Nie łatwa droga, lecz Twoją jest.
Więc nic nie może mi grozić.

4. Mój brat Maksymilian zaufał Ci.
Zupełnie, całkiem, bezgranicznie.

Ref. Tak chciałbym i ja, tak chciałbym i ja.
 Zaufać Tobie, Niepokalana. /2x



29. Nie zostawię Cię samego
   a                      d                  E                     a
1. Nie zostawię Cię samego, przy ołtarzu uklęknę.
a                     d                   E                  a
Twoją Świętą obecnością moje serce napełnię. 

       a      d         G7                     C    E7
ref: Jezu, Jezu, w małej Hostii ukryty. 
a      d       E7               a        
Jezu, Jezu, jesteś moim życiem. /x2 

2. Nie zostawię Cię samego, będę trwać w wielkiej ciszy, 
aby każde Twoje słowo w moim sercu usłyszeć. 

3. Nie zostawię Cię samego, sercem stanę najbliżej, 
aby zgłębiać Twoją miłość, jak Maryja pod krzyżem.

4. Nie zostawię Cię samego, lecz Maryję poproszę,
aby Swym najczystszym Sercem pozwoliła Cię kochać. 

5. Nie zostawię Cię samego, będę ciągle tu wracać, 
całym sercem adorować, tracić czas w oczach świata.

30. Niosę Tobie mój grzech

a         C                  F      a        C        G F
Niosę Tobie mój grzech, to co najgorsze jest
                 d                    F              C    B            a7              d
W duszy mej, w sercu mym, abyś Ty uleczył mnie jeszcze raz.

31. Oczekuję Cię Jezu
Oczekuję Cię Jezu, oczekuję Cię. /a
Czekam na Twe miłosierdzie, czekam Panie, czekam.  /CaGCaG /2x

Czekam, oczekuję zbawienia wiecznego. aCEa
Tęsknię, potrzebuję miłosierdzia Twojego.   aCEa



32. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych
    d                          g 
1. Odpocznienie w cieniu skrzydeł Twych,   
 C                    A7
Pokój poznam poprzez miłość Twą. 
  d                          g       
Choć upadnę, nie będę martwił się,   
                  B                     A7                          d   
Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych.    
 
                         g /d/A7                        d
Ref.: Znajdę w cieniu (3x) skrzydeł Twych  /2x

2. W Twoim cieniu me schronienie jest,    
Twa osłona nie zawiedzie mnie.       
Wobec strzał ja nie muszę trwożyć się,    
Gdy schronienie znajdę w cieniu skrzydeł Twych.  

33. O mój Jezu
            D                        h                   e              A A7
O mój Jezu, w hostii utajony,  serce moje Cię czuje.
                D  D7         G     g        D                    e   A7   D
Chociaż kryją Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję.

34. O Piękności niestworzona

O piękności niestworzona  D A
kto Ciebie raz poznał   e h               
ten nic innego kochać nie może.     D A e h
Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko piasku  D A e h               
w bezdennym oceanie.  D A e h
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, D A e h
która by nie płonęła miłością ku Tobie. D A e h
Ref. Miłosierdzie Boże  (3x)  D A h

35. Podnieś mnie Jezu
d                    B         C                a / A7
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.  /x2
F                                   C             a             dBCad
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia. Amen.



36. Pan jest mocą swojego ludu
d     C     F                    B C                F            C  
Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan.
          B       A           d          
Moja tarcza i moja moc,   
      C               F                B          C
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
               a     d           B   C    F                    
W Nim moja siła, nie jestem sam.  
 

37. Przybądź Duchu Święty

1.Przybądź Duchu Święty, /adGE
ześlij z nieba wzięty  /adGE
światła Twego strumień. /CFGC
Przyjdź, ojcze ubogich, /EaE
przyjdź dawco łask mnogich /aCE 
Przyjdź światłości strumień. /E7aEa

2.O najmilszy z gości,  /adGE
słodka serc radości,  /adGE
słodkie orzeźwienie.  /CFGC
W pracy Tyś ochłodą,  /EaE
w skwarze żywą wodą,  /aCE
W płaczu utuleniem.  /E7aEa

3.Światłości najświętsza,  /adGE
serc wierzących wnętrza,  /adGE
poddaj swej potędze.  /CFGC
Bez Twojego tchnienia,  /EaE
cóż jest wśród stworzenia  /aCE
Jeno cierń i nędze.   /E7aEa

4.Obmyj, co nie święte, /adGE
oschłym wlej zachętę,  /adGE
ulecz serca ranę.  /CFGC
Nagnij, co jest harde, /EaE
rozgrzej serca twarde,  /aCE
Prowadź zabłąkane.  /E7aEa



5.Daj Twoim wierzącym,  /adGE
Tobie ufającym,   /adGE
siedmiorakie dary.  /CFGC
Daj zasługę męstwa,  /EaE
daj wieniec zwycięstwa,   /aCE
Daj szczęścia bez miary.  /E7aEa

38. Schowaj mnie pod skrzydła Swe

1.Schowaj mnie pod skrzydła Swe, /CGa FDG
ukryj mnie w silnej dłoni Swej.  /CF dG

ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie  /GFGC
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie /FGa
Panie Królem Tyś spienionych wód  /FGC
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.  / FGC

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych Dusza ma w Tobie będzie trwać. 

39. Święta Panno nad Pannami 
Święta Panno nad Pannami,  /C
Miłosierna nasza Pani,  /FG
rozdawczyni wszelkich łask, /Ca
za nami do Boga się wstaw.  /FGC

Matko słuchająca,  /C
pochylająca się nad nami,  /FG
Uproś nam wiarę, miłość, ufność,  /C
O najlepsza nasza Pani.  /FG
Nasza Pani miłosierna, słuchająca   /FGC   / 2x
   
40. To mój Pan  
h                      e                        A               D
To mój Pan - wiele mi uczynił, On moim Bogiem.
h                      e                        Fis                h
To mój Pan  - wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.



41. Twoja Krew mnie obmywa
Twoja Krew mnie obmywa, Twoje Ciało mnie zbawia.  dada
Z niewiary oczyszczasz serce me dad

Jezu weź mnie na ręce, Jezu obmyj mnie więcej. FCda
Uwielbiam dziś Imię Twe. Dad

42. Wielbić Pana chcę
h             E      h        G       A             D Fis
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń.
H            E       h           G           fis      h
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

43. Wierzę, jesteś Mario ze mną
1.Wierzę, jesteś Mario ze mną.  /eh 
Ufam, pochylasz się nade mną.  /eh
Miłość Twa jak płaszczem mnie otula.  /eh
Jesteś, do serca mnie przytulasz.  /ehe (h)

2.Wierzę, jesteś Mario ze mną.
Czuwasz, pochylasz się nade mną.
Miłość Twa jak płaszczem mnie osłania.
Jesteś, w swych dłoniach mnie przygarniasz.  /eh

44. Wszystko jest łaską
1. Jesteś miłością, Boże mój   /heA7D
i w każdej chwili miłość dajesz:  /heA7D
Piękno stworzenia, radość istnienia,  /H7eA7D
ból i cierpienia niezrozumiałe.  /eh AA7

Ref.: Wszystko jest łaską, wszystko jest od Ciebie, /D he
Każde zdarzenie jest Twoim darem.  /AA7AD
Matko najpełniej Bogu oddana,  /DD7Ge
obdarz mnie Twoim szaleństwem wiary.  /ADA7D

2. Naucz ukochać wolę Twą,  /heA7D
widzieć w niej całą Twoją miłość. /heA7D
Nie tylko znosić, wiernie przyjmować, /H7eA7D
ale na co dzień czuć się szczęśliwym.  /eh AA7



3. W niepewnych czasach ufnie iść,  /heA7D
zawsze naprzeciw Twoim planom. /heA7D
I żyć bez lęku, smutku, pośpiechu, /H7eA7D
za wszystkie łaski z góry dziękując.  /eh AA7

Ref.: Wszystko jest łaską, wszystko jest od Ciebie, /D he
Każde zdarzenie jest Twoim darem.  /AA7AD
Matko najpełniej Bogu oddana,  /DD7Ge
obdarz mnie Twoim szaleństwem wiary.  /ADA7D

4. Chcę nieustannie wielbić Cię,  /heA7D
prosząc o wierność aż do końca.  /heA7D
Jarzmo jest słodkie, brzemię jest lekkie, /H7eA7D
kiedy się życie z Tobą połączy.  /eh AA7

45. Zobaczcie jak wielką miłość

Zobaczcie jak wielką miłość  /DG
Ojciec ofiarował nam.  /DA
Zobaczcie jak wielką miłość  /DG
Ojciec ofiarował nam.  /DAD
Byśmy dziećmi Boga mogli być (2x)    /DGDA  
                                                               /DGDAD

46. Zawierzyłeś

C                   C                F                        C
Zawierzyłeś, Panie, mnie,  swojej Matce, Marii Pannie.
           F7<                       e7         d7   C7<
Zawierzeniem tym żyć chcę nieustannie.
C                      g7
Proszę, Mario, zechciej wejść -  
              F7<                  f7<
w moim domu Cię przygarnę;
         F7<         e7      d7                 C7< e
Zawierzeniem Tobie chcę żyć nieustannie.
a                              C7<                     F     d7      G7    
W dłoniach Twoich życie me z woli Pana Boga mego.
G7        d7                     e7       F7<        C
Dziś powierzam Tobie się, by żyć dla Niego.  /F G7 / C /


