
261. Mój Mistrzu                                                                          263. Chrystus Pan karmi nas
                              d                                A7                    
1. On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,
                                             d       
    a idąc uczył kochać i przebaczać.
                                                        A7
    On z celnikami jadł, On nie znał, kto to wróg,
                                                      d
    Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

Ref.: d                                                    g                    A          
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę, tak jak Ty.
         A7                                                                    d 
Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty.
                                                          g                         A          
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak Ty.
         A7                                                                       d 
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty. 

2. On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,
    Bo wiedział, co to kochać i przebaczać.
    I późną nocą On do Nikodema rzekł:
    Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

3. Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, 
    A On nas uczy kochać i przebaczać.
    I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg,
    Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

262. Panie Twa łaska. 
  C                                             G             
Panie, Twa laska jest życiem mym.
                                                C       
Wielbią Cię za nią wciąż usta me.
                       F7                  F                              C     
Ku Tobie, Panie, ręce me wznoszę, mój wielki Boże,
          G7                      C      
Chcę zawsze wielbić Cię.

                de                         A7h7  de                      A7H7          
Ref. : Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem,
                   de              ga de   
          chwalmy Go na wieki.

        de                    ha           de                        CD  de 
1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego,
                                        ga  de                           ga    de          
    Bo w Nim samym odnajduję wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła w swej dobroci niepojętej.
    On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną,
    By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny
    wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swa moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża.
    Każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

264. Uwielbiajmy Chrystusa

               C                                F                  a                 
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
               C                                 F                   G     
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
                F                             G                   
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas,
                C                               e        a        
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas,
                C                              F                    C
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt..


