
1.  Jezus jest OK.                                                                         3. Panie Jezu weź
      e                       D         e                    D  
1. Jak mam chwalić Pana, jak się modlić mam?   
     e                        D           e                      D  
    Gdzie Go mogę znaleźć, jak Go szukać mam?
     e                           D      e                         D 
    Szukam Go w Kościele, patrzę Jemu w twarz,
     e                       D        e                       D 
    Składam swoje rączki, śpiewam Jemu tak.
e         D     e              D     e                     D          e               D   
Ojojojojoj, Jezus jest OK. dal nam swoje Ciało i dał swoją Krew. /2x

 2. Wołam swych przyjaciół, aby przyszli też.
 Raźniej we wspólnocie, bo to jest OK.
Jezus kocha Kościół, bo On dobry jest.
W Nim się mogę modlić, wołać SOS.

2. Jeden jest tylko Pan  
      e                       a      D                     e    
1. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom, klęknijcie z nami,
   D                                                         e
 którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.

2. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,
Śpiewajmy wszyscy słudzy w Jego domu,
Bogu oddajmy cześć.

3. Ofiaruję Ci / noc i dzień /

1.  Ofiaruję Ci                                                            DADD7
     Moją noc i mój dzień, moją pracę i mój sen,        GADh 
     Wszystko co drogie mi, Boże ofiaruję Ci,             GADD7
     Bo dla Ciebie ja żyję, moim Królem jesteś Ty,     GADh
     To, co mam - wszystko ofiaruję Ci.                      GAD

2.  Panie Jezu przyjm
     Moją słabość i łzy i powroty do Twych drzwi
     I te chwile, gdy mi świat się zdaje tęczą lśnić,
     Bo Ty drogę rozjaśniasz moją, jesteś światłem mym,
     Moje życie ja ofiaruję Ci.

     Każdy wysiłek mój, każdą pracę, każdy znój,
     Każde dzieło mych rąk, każdą myśl i każdy krok.
     Pragnę sławić Twe imię poprzez wszystkie moje dni,
     Moje życie ja ofiaruję Ci.

  4. Słońce niech wschodzi  
               G                                                    a 
1.  Oj nie czekaj, aż czyn wielki spełnić będziesz mógł, *  aby
 D7                                  G      
rzesze za twym głosem szły,* lecz odważnie krocz  po każdej z
           C                             D                                                   G
twych codziennych dróg.* Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
           G                                     D /G/
Ref.  Słońce niech wschodzi tam gdzie ty /2x/
                                                          C
Ktoś przez ciebie drogę znajdzie poprzez ciemne mgły.
 D                      G             D7             G         
Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.

2.  Dla zdolności twoich wszędzie znajdziesz pracy dość.* Nie trać 
czasu na bezpłodne sny. * Twym zadaniem będzie tępić wszędzie 
fałsz i zło. *  Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.

3.  Gdy wokoło siebie widzisz smutnych twarzy rój ,*  niech nie 
gasną twych zapałów sny .* Choćby tylko jedno serce rozgrzał 
uśmiech twój ,* Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.

5. Jezu Ty jesteś
          D                              e           A                             DA7
Ref: Jezu, Ty jesteś tu naprawdę, blisko, o jeden tylko krok.
 D                                    e                        A                         D  A
Tyś na ołtarzu w Hostii ukryty, widzi Cię jednak mej wiary wzrok.

1.  Dziękuję Jezu za prawdę wiary, ona mnie uczy jak trzeba żyć.
     Dzięki za łaskę, która umacnia, bez Ciebie Jezu nie znaczę nic.

6. Nie bój się 
A          D                       A        G                        A  
Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus.


	3. Ofiaruję Ci / noc i dzień /
	2. Panie Jezu przyjm
	4. Słońce niech wschodzi
	G a
	1. Oj nie czekaj, aż czyn wielki spełnić będziesz mógł, * aby
	D7 G
	rzesze za twym głosem szły,* lecz odważnie krocz po każdej z
	C D G
	twych codziennych dróg.* Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
	Ref. Słońce niech wschodzi tam gdzie ty /2x/
	C
	Ktoś przez ciebie drogę znajdzie poprzez ciemne mgły.
	D G D7 G
	Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.
	2. Dla zdolności twoich wszędzie znajdziesz pracy dość.* Nie trać czasu na bezpłodne sny. * Twym zadaniem będzie tępić wszędzie fałsz i zło. * Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
	3. Gdy wokoło siebie widzisz smutnych twarzy rój ,* niech nie gasną twych zapałów sny .* Choćby tylko jedno serce rozgrzał uśmiech twój ,* Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty.
	5. Jezu Ty jesteś
	1. Dziękuję Jezu za prawdę wiary, ona mnie uczy jak trzeba żyć.

