
293. Chwalcie Pana niebios                                                       295. Kiedyś wino i chleb
              e                                                 
Ref.  Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze
              D             h                  C                   e                     
        Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. 
         e                                                           D                  h
1. Chwal, duszo moja, Pana mego Króla, chcę chwalić Pana, 
             C             e         
     jak długo będę żył, chcę śpiewać memu Bogu, póki będę 
                  D                    h                   C       e     
     istniał, chcę Go wysławiać, śpiewać alleluja!  . 

2. Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą, kto ma 
    nadzieję w Panu Bogu swym, w Bogu, który stworzył
    niebo i ziemię, wszystko co żyje, śpiewa alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się, ziemio, Bóg twój,   
    Syjonie – przez pokolenia, On dał Ci życie, 
    On dał Ci wszystko, śpiewaj Mu, wysławiaj Go, alleluja.

294. Wejdziemy do miasta świętego.

      d                 F                                               
Wejdziemy do Miasta Świętego,
                    d           F 
przez Krew Pana  i moc Krzyża Jego,
            g      C        a            d                         
do świątyni, którą Baranek jest. 
                d          F 
Śmierci, nocy, żałoby nie będzie,
              d       F 
chwała Jego zajaśnieje wszędzie,
                  g      C                          a         d
z naszych oczu wszelką łzę otrze Emanuel.

Ref.:            F                       G                         A         
        Dziś Kościele raduj się, śpiewaj chwały pieśń.
                     F                     G                   A              
        Pieśń nową Baranka, On zwyciężył śmierć.

       

Ref.:   C/A     F/D       G/E C/A   F/D          G/E
          Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew.
          a/fis      F/D            G/E F/D              f/d      C/A G/E
          Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się.

     a/fis      F/D          G/E  a/fis    F/D           G/E 
1. Ciągle czekasz na cud, niespokojny twój duch,
     a/fis   F/D        G/E F/D                              
    a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec
         f/d 
    Cud największy dzieje się.

2. Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak,
    a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec
    Cud największy dzieje się.

296. Przez wszystkie dni. 

            D                                        G     D
Ref.:  Przez wszystkie dni Panem jesteś Ty, 
          G                             D            A
          moc Twego serca uwalnia mnie,
            D                G                   D
          słowa Twe lampą w ciemną noc,
           G         D              G
          jesteś światłością mą.
      h                         G 
1. Jezus jest zbawieniem mym,
      h                         D 
    przez krzyż swój złamał śmierć,
      h                           D 
    On życie dał, bym ja mógł żyć,
      G                       A
    On moim Panem jest!

2. Jezus miłość Swą rozlewa w nas, bo tak ukochał nas.
    Z pokłonem więc oddajmy cześć, zaśpiewajmy pieśń
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