
204. Psalm 92 (Jak dobrze jest dziękować Ci…)                     2. Narodził się Bóg zstąpił na ziemię, narodził się by uratować mnie, 
a                                               d         G7
Jak dobrze jest dziękować Ci Panie i śpiewać psalm Twojemu 
   C          a                                           d
Imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
       a                                 E                                  F            d
a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni
a                    E        a
i dźwięcznej cytrze.
 
205. Kiedy ranne wstają zorze
      C                           d                     G7                   C
1. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze,
             A7                  d                   C              G7            C
Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki!

2.  A człowiek, który bez miary, obsypany Twymi dary,
    Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam,
    Do mego Boga na niebie i szukam Go koło siebie.

4. Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli,
    My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże chwalili.

5. Boże w Trójcy Niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty,
    Tobie chwałę oddajemy, niech dla Ciebie dziś żyjemy.
   
206. Świeć Gwiazdeczko

1. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem,  aGCa

    Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się,  aGCa 

    Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się, aGCa
    Nie mogę spóźnić się!

Ref.  Świeć gwiazdeczko mała świeć    CFG

         Do Jezusa prowadź mnie. FGC

   Narodził się i nie zostawił mnie, i nie zostawił mnie.

3.Czekają tam Józef i Maryja, śpiewają nam, śpiewają gloria.   
   To gloria, święta historia, święta historia.      

207. Powstań i świeć
    d (e)                         A7 (H7) 
1. Powstań i świeć oto tutaj twe światło, 
                                            d (e)
chwała Pana nad tobą rozbłyska: /bis
 D(E)                             g (a) 
Podnieś twoje oczy i popatrz w dal 
 C(D)                      A7(H7) 
serce twoje zadrży z radości. 
d (e)                         A7 (H7) 
Oto twoje dzieci z daleka wracają, 
                                d (e)
córki twe na rękach niesione.
     D (E)             g (a)             F(G)                            A (H) 
Ref. Jeruzalem, Jeruzalem, odrzuć daleko już twój smutek. 
  D (E)            g (a)           d (e)       A (H)                     d  (e)
Z Jeruzalem, Jeruzalem, śpiewaj, tańcz przed twym Bogiem.

2.  Do twojego światła nadciągną narody
     królowie do blasku twego wschodu. /bis 
     Mnogość wielbłądów zaleje cię, 
     zza morza napłyną bogactwa.
     przybędą z Efy, ze Saby, z Madianu 
     nucąc razem hymny na cześć Pana.

3.  Obce narody naprawią twe mury, 
     ich królowie będą ci służyli. /bis 
     będą źródłem twojej radości, 
     nazwą ciebie miastem Boga. 
     Dni twojej żałoby na zawsze skończone, 
     pośród ludów będziesz mnie wychwalać.


