1. UROCZYSTY DZIEŃ ZAWITAŁ
dzień od dawna upragniony.
Serca biją nam radośnie,
jak świąteczne srebrne dzwony.
Ref.: Bo dziś Jezus nas zaprasza,
Siebie nam na pokarm daje.
Boga gości dusza nasza,
Niebem się na ziemi staje.
2. Po raz pierwszy we Mszy Świętej,
w pełni dziś uczestniczymy,
i z Jezusem zmartwychwstałym,
jak najmocniej się łączymy,
Ref Przyrzekamy Ci o Jezu,
że będziemy jak najczęściej
gościć Ciebie w naszych sercach
bo Ty jesteś naszym szczęściem
3 Pobłogosław nas o Chryste,
naszych ojców, nasze mamy.
Niech dla Ciebie serca czyste,
całe życie zachowamy.
Ref Przyrzekamy Ci o Jezu……
2
DO TWOJEJ ŚWIĄTYNI
Do Twojej świątyni przyszliśmy wraz,
ze śpiewem i graniem, o Jezu, nasz Panie,
bo ty kochasz nas.
ref.

Witamy Cię, przyjacielu dzieci,
Radosny śpiew niech ku Tobie wzleci. (2x).

2. Do Twojej Świątyni przyszliśmy wraz,
by słuchać Cię pilnie i wierzyć usilnie,
bo Ty uczysz nas.
3. Do Twojej Świątyni przyszliśmy wraz,
by z Tobą się złączyć w miłości gorącej,
bo Ty karmisz nas.

3. UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII
1 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
REF: Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą
2 Z Tobą pragnę się spotykać,
To dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać,
Nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili,
Której nigdy nie zapomnę,
Przecież wiem, ze to w Komunii,
Tu zbawienie znajdę swe
REF; Uroczysty dzień komunii
Jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
Dziś objawił miłość swą
4.

COM PRZYRZEKŁ BOGU PRZY CHRZCIE RAZ

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze,
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze!

5. DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU,
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
6. OFIARUJE TOBIE, PANIE MÓJ
Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż po wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

REF: O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi;
W nim żyć, umierać pragnę.
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
Bóg pod osłoną chleba;
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w Nim dla nieba.
REF: O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi;
W nim żyć, umierać pragnę.

7. PAN JEZUS TAKŻE MAME MIAŁ

1. Pan Jezus także Mamę miał, kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, naszej mamie daj dużo łask i dużo sił.
Jezu, naszej mamie daj dużo łask i dużo sił
2. Pan Jezus Opiekuna miał, kiedy w Nazarecie żył.
Jezu, tatusiowi daj dużo łask i dużo sił.
Jezu, tatusiowi daj dużo łask i dużo sił

8. WITAJ JEZU
1. Witaj Jezu w sercu moim

Już na zawsze chcę być Twoim
I wspieraj mnie, bo kocham Cię
Sprawiłeś mi radość przychodząc do mnie.
2. Witaj Jezu w sercu moim
Już na zawsze chcę być Twoim
Dziękuję Ci za łaskę tę
Przyszedłeś dziś do mnie, Tyś gościem moim.
3

Witaj Jezu w sercu moim
Już na zawsze chcę być Twoim
Sprawiłeś to, ze Ciebie mam
Więc prowadź przez życie do nieba bram.
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