
I KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

                            

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ…

Już się zbliżył dzień radosny, dzień komunii pierwszej mej

Do mej duszy z tchnieniem wiosny, drogi Jezu wstąpić chciej

Po raz pierwszy w moim życiu, z mym Jezusem spotkam się

Z mego serca więc w ukryciu, szepnę Jezu kocham Cię

Moja prośba niech cię wzruszy, niech nie będę nigdy sam

Przyjdź o Jezu do mej duszy, i na zawsze zostań tam

DO DUCHA ŚW. PRZED CZYTANIEM

/ Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa, 
Duch Twój Święty, niech dotknie nas. /2x

 

 

Ofiarowanie
Niosę w darze Tobie

1. Niosę w darze Tobie, Chryste, 
mój dziecięcy wiek. 
/ Serce szczere, serce czyste, 
abyś Ty je strzegł.  /2x 

2. Twą miłością rozgrzej, Panie, 
serca mego chłód, 
/ Uczyń sobie zeń mieszkanie 
przez Twej łaski cud!  /2x
 
3. Daj, bym kochał Ciebie wiernie, 
póki starczy sił, 
/ Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, 
gdyś się w Hostii skrył.  /2x
 
4. Umocniony Twoim darem
 jako rycerz Twój, 
/ Pójdę z Tobą w życie szare 
na zwycięski bój. / 2x



Komunia święta

Pan Jezus już się zbliża

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

O szczęście...

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
to z żalu płyną łzy,
Bom zranił Serce Twoje,
o Jezu, odpuść mi.
O Szczęście...

Wszystko Tobie oddać pragnę

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
I dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,
Dzieckiem Twoim zawsze być.

Ref. Serce moje weź,
Niech Twą śpiewa cześć.
Serce moje, duszę moją,
Panie Jezu, weź.

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
Od najmłodszych moich lat.
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł
Pokusami swymi świat.

Ref. Serce moje weź...

Zakończenie

Wy jesteście na Ziemi

1. Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,
Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

2. My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,
My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.

3. Matko, pomóż na Ziemi światłem być,
Matko, pomóż na Ziemi światłem być,
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.



Psalm responsoryjny - III Niedziela wielkanocna 
 
 
 

Kantor: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

Lud powtarza refren 

 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 

Panie mój, Boże, †  z krainy umarłych wywołałeś moją duszę * 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

 

Lud:  Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

 

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * 

i pamiętajcie o Jego świętości. 

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,  

a Jego łaska przez całe życie. * 

 

Lud:  Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

 

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, * 

Panie, bądź moją pomocą. 

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * 

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

 

Lud:  Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś 

 
Po drugim czytaniu 

Kantor:   Alleluja, alleluja, alleluja 

Lud powtarza...... 

 

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył 

i zlitował się nad ludźmi. 

 

Lud:   Alleluja, alleluja, alleluja 


