
306. I z Duchem Twoim / Roraty 2018/                                      308. Ciągle szukam
        h/d      A/C                 D/F    G/B         D/F       A/C            
1. Józef z Egiptu mądrość miał, Abraham gadał z Bogiem. 
      h/d         A/C             D/F    G/B         D/F         A/C                
     Mojżesz robił co Bóg chciał, Gedeon walczył z wrogiem.
      h/d            A/C            D/F  G/B       D/F     A/C 
    Jeremiasz wiedział co i jak, a Dawid bał się Pana,
     h/d                 A/C    D/F     G/B      D/F    A/C 
    na Apostołów zstąpił Duch, historia niesłychana.
               G/B                              g/b
    Jak to jest możliwe, powiedz jak….
Ref.: D/F                          h/d            
        I z Duchem Twoim! i z Duchem Twoim!
        G/B                          D/F              
        To wszystko jest możliwe!
         D/F                          h/d
        I z Duchem Twoim! i z Duchem Twoim!
        G/B                             D/F
        To wszystko możliwe jest! 

2. Chcę dobrym być, choć tyle zła i pokój nieść dla świata.
    Chcę wiernym być, łagodnym być cierpliwość mieć dla brata.
    Chcę wielką radość w sercu mieć i nerwy jak ze stali
     i jak Maryja kochać też to Miłość nas ocali.
    Jak to jest możliwe, powiedz jak…

Most: 
     G/BA/C   Fis7/A7       h/d       G/B              A/C     D/F       
   / O Panie, ześlij swego Ducha, by odnowił oblicze ziemi! / 2x

307. Stoję dziś 
G/A   D/E           A/H             h/cis
Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam
G/A D/E             A/H             h/cis
W podziwie, dla Tego który wszystko dał.
G/A   D/E           A/H               h/cis               G/A
Stoję dziś, moją duszę Panie Tobie składam, ja
         D/E      A/H
chcę być jak Ty!

e         C           G           D  e      C      G                 D 
Ciągle szukam jedynej tej drogi życia co wiedzie mnie

e         C           G            D      e      C      G          D 
Ciągle pragnę zobaczyć raz przyjaciela mojego twarz.

e                 C                       G                  D
(I /nie trzeba mi więcej /2x oprócz miłości twej)  2x 

309. Pan jest Pasterzem moim II 

D            G                           h           A             
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
D                   G                    h           A                   
Na zielonych niwach mnie pasie, prowadzi mnie.
D                 G           h             A                 /DGhA/  
Żywą wodą mnie poi tak, że / już nie pragnę /2x
D     G             h          A      
/Bo Pan jest ze mną, ze mną jest Pan /3x 
D                                G                  h            A         
Strzeże mnie, strzeże cię, strzeże nas cały czas
 D
( I jeszcze raz.)

310. Uwielbiam Cię 

A                       E                      fis                E
Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, Ty wybrałeś mnie

D                                                                          A          E
Pokochałeś tak bardzo,  że łaska rozlewa się / w sercu mym./ 2x

fis                       E             fis                    E
W Tobie jestem wybrany, święty i nieskalany   

D                      fis              E    fis                   E            
Przed Twoim obliczem, Jezu, jesteś błogosławieństwem

fis                                  E                D      fis       E      
Twoja łaska jest moim szczęściem umiłowany mój.
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