CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG
Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
POZWÓL MI PRZYJŚĆ DO CIEBIE
1. Pozwól mi przyjść do Ciebie
Takim zwyczajnym, jakim jestem.
Pozwól mi przyjść do Ciebie
Jednym łaskawym Twoim gestem.
2. Ty jesteś, Maryjo, taka czysta
Jak łza grzesznika, gdy żałuje.
Ty jesteś, Maryjo, taka dobra,
To moje ludzkie serce czuje.
3. Więc się ośmielam przyjść do Ciebie
Tak jak przed Matką dziecko staje,
Więc się ośmielam paść przed Tobą
I całą nędzę Ci wyznaję.
OFIARUJĘ TOBIE
Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż po wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.
JAK ŁANIA PRAGNIE
Jak łania pragnie wody ze strumieni
moja dusza pragnie Cię
tylko Ty jesteś moim pragnieniem
zawsze chcę uwielbiać Cię

Tylko Ty jesteś mocą mą
Twoja wola wolą mą
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem
Zawsze chcę uwielbiać Cię
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MATKA Z RADOSCIĄ PODA DŁOŃ
Jest na świecie miłość,
Której imię srebrzystym
Promieniem objęło ziemię
Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
A przy tobie Ona zjawi się
Matka z radością poda dłoń
Gdy powiesz: Matko w Tobie ufność mam
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy
Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił
Jest w Niej tyle ciepła
A w spojrzeniu Jej dobroć
I troska matczyna gości
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
I jak dziecko powiedz: Kocham Cię
UWIELBIAJCIE PANA LUDZKICH SERC
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie Ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg,
bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty Bóg Miłości.
Śpiewaj Panu Ziemio,
chwalcie wszystkie świata strony.
JEDEN JEST TYLKO PAN
Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go

Bogu oddajmy cześć
On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmu wszyscy słudzy Jego domy

Miejsce to wybrał Pan……..
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Mój Zbawiciel
Mój Zbawiciel,
On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu
miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj
ofiarować chce,
będę, będę mieszkał
razem z Panem mym.
Będę, będę mieszkał
razem z Panem mym.
Uwielbiam imie twoje panie
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.
Powiedz ludziom że kocham ich
1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi:,, Nie martw się, jam przy boku jest twym”.
Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie pełen smutku tak rzekł.:
Ref.:
Powiedz ludziom, że kocham ich,
że się o nich wciąż troszczę.
jeśli zeszli już z moich dróg,
powiedz, że szukam ich. x2
2. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem.
To umarłem za wszystkich aby każdy mógł żyć.
Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał Pan Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy on przywrócił mi wzrok.
Ref.: Powiedz ludziom…
3

Posyłam Was
1. Posyłam was na pracę bez nagrody,
na ciężki, trwały i niewdzięczny trud,
niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posylam was siać słowo między lud.
Ref:
Tak jak Ojciec mój posłał Mnie,
tak i ja was ślę.
2. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych.
Posyłam was radosną głosić wieść.
3. Posyłam was do serc z zawiści twardych,
do oczu ślepych, zaciśniętych rąk,
gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych.
Posyłam was na całej ziemi krąg.
Ty Panie
Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty, Panie.
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty, Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty, Panie.
Panie, u Twych stóp cały świat, Ty Wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały Świat, Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty Panie.
Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,Tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się.
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Dotknij Panie
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał - abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił - uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie
Manna
1. Nie mam nic co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił by przed Tobą Panie stać.
Ref:
Puste ręce przynosze przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.
2. W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.
Ref: Puste ręce ...
3. Tobie chcę ofiarować życie me.
Moje serce w ofierze Jezu weż.
Ref: Puste ręce ...

Pan Wywyższony
PAN WYWYŻSZONY,
NASZ KRÓL WYWYŻSZONY
WŚRÓD CHWAŁ, UWIELBIAJMY GO
PAN WYWYŻSZONY,
NASZ KRÓL WYWYŻSZONY
ODDAJMY JEMU CZEŚĆ
KRÓLEM JEST PAN,
JEGO PRAWDA NA WIEKI TRWA
NIEBO I ZIEMIA
RADUJE SIĘ JEGO IMIENIEM
PAN WYWYŻSZONY,
NASZ KRÓL WYWYŻSZONY
WŚRÓD CHWAŁ
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Pozdrawiam Ciebie Matko
Pozdrawiam Ciebie, Matko,
Mistrzyni moich dróg.
Pozdrawiam Ciebie, Pani,
Nadziejo moich próśb.
Pozdrawiam Cię, Królowo,
W swe dłonie weź nasz los.
I wspieraj, byśmy zawsze
Nieśli miłości ton.
Ref.
Ave Maryja, woła cały świat,
AveMaryja, Matko Boga i nas. /2x
Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pieśń.
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cześć.
Niech nigdy nie ustanie
Pozdrowień Ave moc.
Ty naszym hymnem stań się,
Pragnieniem naszym bądź.
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Chwale ciebie Panie
1. Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce,
Uwielbiając Imię Twe.
Ref. Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
nie dorówna Tobie nikt. x2
2. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem*
daj mi poznać Twoje drogi,
bym nie zbłądził nigdy już.
Ref. Bo wielkiś Ty
wielkie dzieła czynisz dziś
nie dorówna Tobie nikt,
nie dorówna Tobie nikt. x2

O Panie ty nam dajesz
O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. (bis)
Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną nucąc pieśń:
Ref.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. (bis)
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. (bis)
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój szlak. (bis)
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Miłość Twa
Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest.Wielka jest wierność twa do nieba
sięgawzwyż.Miłość twa głębsza niż ocean bez dna.Wielka jest wierność twa gdy do mnie
zniżasz się....x4
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Jezu wywyższamy cię
Jezu, wywyższamy Cię, ogłaszamy Królem dziś,
stojąc dziś w obecności Twej, wielbimy Święte Imię Twe.
Wielbiąc wznosimy Tobie tron /3x
przyjdź, o Jezu i króluj nam.
To Przykazanie
To przykazanie Ja dziś daję wam,
byście się miłowali, jak Ja miłuję was,
byście się miłowali, jak Ja miłuję was.
A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,
gdy miłość wzajemną mieć będziecie. /2x
2. Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,
kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras,
kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
a miłość wzajemna nas ocali. /2x

Nie umiem dziękowac ci Panie
Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.
1. Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz,
Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.
Naucz ufać miłości Twej, PAnie,
Chćby wszyscy przestali Ci wierzyć / 2x
Nie umiem dziękować Ci Panie
Bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie
I naucz mnie życiem dziękować.
2. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże
Naucz Krzyż Twój całować i nosić.
Naucz słuchać Cię sercem pokornym,
I otwierać swe serce na oścież.
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Obejmij mnie
Obejmij mnie Jezu mój ramionami swymi
I zabierz mi kamienne serce me
I daj mi serce nowe z ciała
I zanurz mnie w miłości Twej /2x

To przykazanie
To przykazanie ja dziś daję Wam x2
Byście się miłowali, jak Ja miłuję Was
A wtedy wszyscy poznaja żeście moi x2
Gdy miłośc wzajemną mieć będziecie
Wierzymy Panie, że nadejdzie czas x2
Kiedy nastanie miłość
wśród ludzi wszystkich ras
I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami x 2
a miłość wzajemna nas ocali
Pokoju wtedy Panie dasz nam dar x2
Któru nam obiecałeś,obfity ze wszech miar
A wtedy poznasz Panie ześmy Twoi x 2
Bo miłość wzajemną mieć będziemy
Barka
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Ref.:
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

3.
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
4.
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

2.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
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Czarna Madonno
Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Gdy Klęczę przed Tobą
Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.
Ref.:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu. /2x

Ref.
Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć!
W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

Wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Pana tron!
Ref.: 2x
Gdy klęczę przed Tobą,
widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.
Ref.: 2x

Ref.
Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:
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Angielską pieśń dzwon grał
Już od rana rozspiewana

Już od rana, rozśpiewana,
Chwal, o duszo, Maryję.
Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom
Co dzień w niebo niech bije.

Ref. Cud, bo żywy, nad podziwy,
Jej wielmożność u Boga.
Panna czysta, Matka Chrysta,
Przechwalebna, przebłoga.

2. Serce, rośnij w cześć rozgłośniej,
Dźwięków Marii nieś krocie.
Świat w niemocy, świat sierocy
Przemieniła w żywocie.

Ref. Cud, bo żywy...

Anielską pieśń dzwon grał
Cześć Maryi wdzięcznie głosił,
Serc ludzkich jękiem łkał,
Na ziemię zejść ją prosił:

Ave, ave, ave, ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś
Maryja!

Maryja słyszy dźwięk,
Na ziemię wnet przychodzi,
Uciszy biednych jęk,
I gorzki ból osłodzi.

Ave...

Do Massabielskich skał
Dziewczynka po drwa śpieszy,
Cud przed nią stać się miał,
Bóg wybrał ją wśród rzeszy.

Ave...
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Chrystus wodzem

Jesteś Królem

Ref.
Chrystus wodzem,
Chrystus Królem.
Chrystus, Chrystus Władcą nam.

Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2

1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie.
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona.
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2

Króluj nam Chryste

Ref.
Chrystus Wodzem...

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu.
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku tak i ninie.
I na wieki niechaj zawsze słynie.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2
3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2

Ref.
Chrystus Wodzem...

Pan Wieczernik przygotował
Ref.
Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza
lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił
stół. 2x

3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy
chleb,
pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.
4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija
czas.
5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.
2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje
miejsce ma.
6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy
Niech nikogo w nim nie braknie uczta Pańska Panu pieśń.
trwa.
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.
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Zbliżam się w pokorze

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

Niech będzie chwała i cześć,
Niech będzie chwała i cześć,
I uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi!
Chwała, niech będzie chwała,
Tak, Jemu chwała i cześć.
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Liczę na ciebie Ojcze

Zbyt dobrze wiem kim jestem
Pyłkiem i liściem na wietrze
I wiem Kim jesteś Ty Wielki Boże
Więc wołam w dzień i w noc
Ref.
Liczę na Ciebie Ojcze
Liczę na miłość Twą
Liczę na Ciebie Ojcze
Na Twoją Ojcowską dłoń
Liczę na Ciebie Ojcze
Liczę na każdy dzień
Liczę na Ciebie ufam Tobie
I nie zawiodę Cię

Będziemy zawsze blisko
Z Tobą mój Panie osiągnę wszystko
Zdobędę cały świat
Ref.
Liczę na Ciebie Ojcze…
Pomóż mi proszę o Boże
Tobą świat cały zapalić
Pomóż mi Panie miłością otworzyć
Niebieski życia dar
Ref.
Liczę na Ciebie Ojcze...

Będziemy zawsze razem

Ze mną jesteś Panie

1.Ze mną jesteś Panie

Przegrywka

w każdym bólu mym

3.Pomoz Boże kochać krzyż

usłysz me wołanie

w każdej chwili dnia

obdarz męstwem swym

pomóż iść za tobą wzwyż

Przegrywka

wybaw mnie od zła

2.Widze rany twoje
Jakze bolą cie

Przegrywka

dobre czyny moje
niech ulecza je
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Duchu Święty do nas przyjdź

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

Duchu Święty do nas przyjdź

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

Dotknij w sercach naszych ran

o to dziś błagam Cię

Uzdrów je miłością swą

Przyjdź w Swojej mocy i sile,

Pokój w serca nasze wlej

Radością napełnij mnie.

Królu życia do nas przyjdź

Przyjdź jako Mądrość do dzieci,

Niech Twój krzyż jaśnieje w nas

Przyjdź jak ślepemu wzrok,

Łaską swoją ulecz nas

Przyjdź jako Moc w mej słabości,

Ogień niech zapłonie dziś

Weź wszystko, co moje jest.

Ojcze Stwórco świata przyjdź

Przyjdź jako Źródło pustyni,

Niech Twój obraz żyje w nas

Z mocą do naszych dusz.

Przyjdź i ześlij Ducha nam

O, niech Twa moc uzdrowienia,

Niech umocni życie w nas

Dotknie, uleczy mnie już.

Stoję Dziś
Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam e C G D
W podziwie dla Tego, który wszystko dał!
eCGD
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam, e C G D
Ja chcę być jak Ty!
eCD
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Zaufałem Panu
Zaufałem Panu i już
niczego nie muszę się lękać.
Zaufałem Panu i już
niczego nie muszę się trwożyć.
Wierzę Mu, bo On ma moc
przezwyciężyć w moim sercu zło.
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.

Tobie Chór Aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:
Chwała Barankowi!

Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
Z serca niech popłynie pieśń.
Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę,
Z serca niech popłynie pieśń.

Alleluja!
Alleluja!
Alleluja!
Chwała i cześć! } / x 2.

Alleluja!
Alleluja!
Alleluja!
Niech płynie pieśń } / x 2.

Jezus siłą mą
1. Jezus daje nam zbawienie d C a d
Jezus daje pokój nam d C a d
Jemu składam dziękczynienie d C a d
chwałę z serca mego dam d C a d
ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia F C a d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej F C a d
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj F C a d
sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień F C a d
2. W Jego ranach uzdrowienie d C a d
W Jego śmierci życia dar d C a d
Jego krew to oczyszczenie d C a d
Jego życie chwałą nam d C a d
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Bóg kiedyś stał się jednym z nas
1.Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź Jezu mój, zostań
wśród nas, na zawsze już.
2.Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy.Przyjdź Jezu mój, zostań wśród
nas, na zawsze już.
3.Cierpiał na krzyżu wiele ran, by zmazać nasze grzechy.Przyjdź Jezu mój, zostań wśród
nas, na zawsze już.
4.Zmartwychwstał z grobu po 3 dniach, by niebo nam otworzyć.Przyjdź Jezu mój, zostań
wśród nas, na zawsze już.
5.Ducha Świętego zesłał też, by wszyskich nas uświęcił. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród
nas, na zawsze już.
6.Założył święty Kościół swój, byśmy w nim jedno byli.Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas,
na zawsze już.
7.Maryję Matkę ludziom dał, by wspomożeniem była.Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas,
na zawsze już.

Przyjaciela mam, co pociesza mnie CGaF
Przyjaciela mam co pociesza mnie Gdy o Jego ramie oprę się
W Nim nadzieje mam, uleciał strach On najbliżej jest, zawsze troszczy się
Królów Król, z nami Bóg x2

17

Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu
Uroczysty Dzień Komunii
Tak czekałam na tę chwilę,
by usłyszeć głos Twój Panie,
w sercu mam radości tyle,
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały,
pełen światła i radości,
stoję z dłońmi złożonymi,
Ciebie tylko wielbić chcę
Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
dziś objawił miłość swą / x2
Z Tobą pragnę się spotykać,
to dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać,
nie opuszczę Ciebie, nie
Proszę Jezu mój kochany,
otwórz serce me na wieki,
ja Twe czyste serce kocham,
nie opuszczę Ciebie, nie

Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,
Żeby nasza nigdy już nie była sama.
Święty Józef tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.
Święty Józef tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże.
Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.
Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,
Bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.

"Idzie mój Pan"

Idzie mój Pan - On teraz biegnie, by spotkać
Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,Jezus żywy w moim mnie. (Ref.)
sercu,
dziś objawił miłość swą / x2
Mija góry, łąki, lasy, - by Komunii stał się cud.
Oto jest dzień

- On chce Chlebem nas nakarmić, - by nasycić
życia głód. - Idzie mój Pan...

Mija góry, łąki, lasy - by Komunii stał się cud.
Oto jest dzień , (x2)
- On Krwią Swoją nas napełni, - W sercach
Który dał nam Pan. (x2)
naszych sprawi cud. - Idzie mój Pan...
Weselmy się (x2)
I radujmy się w nim. (x2)
Oto jest dzień , który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień , oto jest dzień, Który dał nam Pan!
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