
237.  Potrzebuje Cię Chrystus                                                    239.  Wszystkie nasze

          e                  C                  G
1. Potrzebuje cię Chrystus, by miłować,
               e              C                   e
    Potrzebuje cię Chrystus, aby kochać. (2x)
                     G                                         C             G
Ref.: Nie pogardzaj człowiekiem,  chociaż inną skórę ma.
                            e             h                    e
         Kochaj wszystkich jak braci, pomóż im!

2. Zasmuconych, co płaczą, masz miłować,
    Biednym ludziom w udręce miłość dać.
    Tych, co idą przy tobie masz miłować,
    I nieznanym, dalekim miłość dać.

3. Ludzi innych języków masz miłować,
    Tym, co myślą inaczej, miłość dać.
    Swych przyjaciół serdecznych masz miłować
    I tym, co znać cię nie chcą, miłość dać.

238.  Ziemia                  EAH                                        EAH       
1.Ziemia, którą mi dajesz GCD  nie jest fikcją ani bajką. G C D 
Wolność, która mam w Tobie G C D    EAH
jest prawdziwa (prawdziwa, prawdziwa). G (C D) E(AH) 
Wszystkie góry na drodze G CD  muszą, muszą ustąpić, G C D 
bo wiara góry przenosi, G C D    EAH                               EAH
a ja wierzę Tobie (ja wierzę Tobie). G (C D)  E(AH) 

Ref: Będę tańczyć przed Twoim tronem G  E
         i oddam Tobie chwałę, D  H
         i nic już nie zamknie mi ust. CGD  AEH
        Żaden mur i żadna ściana, G  E 
        największa nawet tama, D  H
        już nie, nie zatrzyma mnie już. C G D  AEH

2.Większy, większy jest we mnie 
Ten, który mnie umacnia.
Żaden Goliat nie może 
z nim równać się. (z Nim się równać) .

      D                                       A           G                             D
1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjm litośnie Boże prawy,
           fis                     G                            D      A            D
    a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali!

2. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę,
    gdzie niedołężność człowieka, Twojego ratunku czeka.

3. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody,
    miej nas zawsze w Swojej pieczy, Stróżu i sędzio człowieczy.

240.  Każdy może dziś

    D /   A  / DG
1. Każdy może dziś do Jezusa przyjść, (3x)  
    D         A    D
    On nie odrzuci cię (na pewno).
      D /   A
    Jezus. Jezus., Jezus, Jezus leczy chore serca, (2x)
     D     A   D
    On pomoże ci.

2. Każdy może dziś do Maryi przyjść...(3x)
    Maria Matka... (2x)

241.  Dzięki, o,  Panie 

Ref.: Dzięki, o Panie! Składamy dzięki,     GDG   
         o Wszechmogący nasz Królu w niebie! CDG    

1. Za to, że dałeś nam wiarę... GCG   
2. Za to, że dałeś nam miłość... 
3. Za to, że dałeś nam siebie... 
4. Ty nam przebaczasz grzechy... 
5. Ty nam przywracasz życie... 
6. Za to, że jesteś z nami...
7. Tobie śpiewamy z radością... 
8. Za to, że Zmartwychwstałeś... 
9. Za to, żeś Ducha nam zesłał...


