
14.  Mój Pan Zbawiciel                                                               17. Niebo już pełne gwiazd                                                
DC                 AG           ed                  ha          DC          AG
Mój Pan, Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu,
    ed                 ha                DC    AG                 ed           ha  
miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce,
            DC                    AG                    ed    ha
/Będę, będę mieszkał razem z Panem mym./ 2x
 DC                 AG                   ed                  ha
/Hej, hej, hej, na, na, na, na, hej, hej, hej, alleluja!/ 2x 

 15. Wy jesteście światłem
       D                                                A  /   A  D  /             G
1. / Wy jesteście na ziemi światłem mym / 2x          Aby ludzie
                        D                            A                                   D
widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. / My jesteśmy na ziemi światłem Twym / 2x       Aby ludzie
widzieli dobre czyny w na i chwalili Ojca, który w niebie jest.

3. / Matko, pomóż na ziemi światłem być / 2x   Aby ludzie
widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest.

  16. Taki duży
  C             (a)             d                    G
Taki duży, taki mały może świętym być         
Taki gruby, taki chudy może świętym być, C(a)dG
(Taki ja i taki ty może świętym być)  /2x/    C(a)dG
      a                    G                               a 
1.  Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,
      F                        E
     Kocha bliźniego jak siebie samego /2x/

2.  Kto się nawróci, ten się nie smuci każdy święty chodzi 
     uśmiechnięty. tylko nawrócona jest zadowolona, każda 
     święta chodzi uśmiechnięta.

3.  Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
     Bo święta załoga kocha tylko Boga  /2x/
4.  Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć,
     Są między nami w szkole i w pracy /2x/

    a                         d          G                CE 
1. Niebo już pełne gwiazd, ukołysany świat
 a                     d    G                           a  
A ja modlitwę swą do Ciebie, Boże, ślę.

2. Dziękuję za ten dzień, za zło przepraszam Cię.
Odtąd na zawsze już, być bliżej Ciebie chcę.

3. Niech nadchodząca noc, przyniesie pokój nam.
Miłości Twojej moc, ogarnie cały świat.

4. A gdy przeminie noc, niechaj jutrzejszy dzień
Zjednoczy wszystkich nas Panie w miłości Twej.

18. Zobaczcie      /DGDA, DGDAD/
  D                                G                   D               A
Zobaczcie jak  wielką miłość Ojciec ofiarował nam
  D                                G                   D   A       D 
Zobaczcie jak  wielką miłość Ojciec ofiarował nam 
D     G               D                 A    D    G                D      A        D
Byśmy dziećmi Boga mogli być. Byśmy dziećmi Boga mogli być.

19.  Moje serce Jemu zaufało
      a         G          C           E        a     G          a 
1. Pan naprzeciw wyszedł mnie, ręce swe wyciągnął.
      a        G           C         E       a                G         F  a   
W serce spojrzał i poznał mnie, przygarnął mnie całego.
              a                                             C                 G 
Ref.: Moje serce Jemu zaufało, moje serce raduje się.
                                        F           C        G     a              
Pieśnią moją Go sławię, Boga i Pana mojego.

2. Bóg w miłości pierwszy jest, dar czyni z Siebie.
    Zna mój los i wszystko wie, przemienia mnie w Siebie.

3. Daj nam miłość i Ducha daj, by rozpalił serca. 
    Ty wiesz, Panie, jak tęskni dziś to serce człowieka
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