
165. Dziś spotykam Jezusa (Ja mogę istnieć)                         166. Panie Jezu zabierzemy
(Chł.)C                        F                    C              d                  G          
1. Ja mogę istnieć, ja mogę istnieć, jak kruchy liść niesiony w dal. 
     C                          F                       C        G                             C    
   Być małą łódką, miotaną wichrem, łupinką wśród ogromnych fal.

(Dziew.)C            F                             C           d                 G            
Lecz mogę także być wielkim drzewem, którego pnia nie wyrwie nikt.
 C                           F                      C         G                            C 
Dlatego Panie chcę iść do Ciebie, zdobywać z Tobą każdy szczyt.

Ref.(Dzieci):
C                      F                      C                           F                 G 
Dziś spotykam Jezusa pierwszy raz, z Jego życiem się łączy życie moje. 
              a                              F              C                d             G
Dla mej duszy radosny nastał czas, Jego Ciałem głód serca zaspokoję.
 C                F                      C                      F                   G
Miną lata, przepłynie wiele dni, będę żyć obietnicą tego ranka,
         a                                     F   C                   F        G            C
a ten Krzyż przypominał będzie mi, jak spotkałem Jezusa pierwszy raz.

(Ojciec):
2.  Spotykać będziesz na swojej drodze, jak dobro zmaga się ze złem.
   Wybierać musisz czy pójdziesz z Bogiem, czy świat twój będzie tylko
   snem.

(Matka):
Więc idź rozważnie codzienną drogą, z sumieniem w zgodzie zawsze 
trwaj.
By niebo było też twoim niebem, modlitwę cichą Panu daj.

Ref.(Rodzice):
Dziś spotykasz Jezusa pierwszy raz, Jego życie się łączy z życiem twoim
Dla twej duszy radosny nastał czas, Jego Ciałem głód serca zaspokoisz.
Miną lata, upłynie wiele dni, będziesz żyć obietnicą tego ranka,
A ten Krzyż przypominać będzie ci, jak spotkałeś Jezusa pierwszy raz.

(Dzieci):
Dziś spotykam Jezusa pierwszy raz, z Jego życiem się łączy życie moje. 
Dla mej duszy radosny nastał czas, Jego Ciałem głód serca zaspokoję.
Miną lata, upłynie wiele dni, będę żyć obietnicą tego ranka,
A ten Krzyż przypominać będzie mi, jak spotkałem Jezusa pierwszy raz.

    F                                                C      
1. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
                                                F
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.
                                                              C
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
                                                     F
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama, żeby nasza nigdy 
już nie była sama. Święty Józef tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą z Tobą dzieci Boże.
 
167. Bóg jest miłością
    D                        G                D                A7                        D
1. Bóg jest miłością zbawieniem darzy i kocha bardzo nas dzieci swe.

Ref.:             A7                            D                       A7                D
Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.

2. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, aby do nieba prowadził mnie.

3. I dał nam Matkę Swojego Syna, aby od złego chroniła nas.

4. Cóż oddam Panu za wszystkie dary, którymi na co dzień obdarza mnie.

5. Chcę Ciebie kochać miłością wielką, tak długo, póki tu będę żyć.

6. I zesłał z nieba nam Syna Swego, by z mocy piekła wybawił nas.

7. Kochany Jezu łzy nam ocierasz, gdy serce boli, Ty koisz żal.

168. Przygotuję Ci serce. 
     D                                        h     D                   A            D   A   
1. Przygotuję Ci serce, o Chryste, przygotuję Ci serce niewinne,
                                        e                            A                      D
    takie jasne, radosne i czyste, przygotuję Ci serce, o Chryste.

2. Przygotuję Ci serce ofiarą, precz odrzucę, co kusi i wabi,
    przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci serce ofiarą.

3. Przygotuję Ci serce miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża,
    abyś wstąpił do niego z radością, przygotuję Ci serce miłością.


