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Bądź pozdrowiony, Jezu, Ty zaprosiłeś nas. 

Cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł 

czas. Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię, 

Tyś dla nas przecież poświęcił życie swe 

/2x. „Dopuśćcie do mnie dzieci, nie 

zabraniajcie im”. Tak powiedziałeś, Jezu, 

dwunastu uczniom swym. Ty kochasz 

dzieci i my kochamy Cię, Tyś dla nas 

przecież poświęcił życie swe /2x. 

Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie 

braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, 

nad wody spokojne prowadzi mnie. /3x 

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, 

cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje 

serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą, 

jedyną jest. /3x  

Wszystko Tobie oddać pragnę  i dla Ciebie 

tylko żyć! Chcę Cię Jezu kochać wiernie, 

dzieckiem Twoim zawsze być!  Serce moje 

weź, niech Twą śpiewa cześć, serce moje, 

duszę moją, Panie Jezu weź! /x2 Wszystko 

Tobie oddać pragnę od najmłodszych 

moich lat. Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł 

pokusami swymi świat. Serce moje weź, 

niech Twą śpiewa cześć, serce moje, duszę 

moją, Panie Jezu weź! /x2 

Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas 

przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, 

zostań wśród nas – na zawsze już./2x 

Uczył, że Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś 

braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój, zostań 

wśród nas – na zawsze już./2x 

Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, 

by niebo nam otworzyć. Przyjdź, Jezu mój, 

zostań wśród nas na zawsze już./x2 

Maryję, Matkę ludziom dał, by 

wspomożeniem była. Przyjdź, Jezu mój, 

zostań wśród nas – na zawsze już./2x 

O Chryste Zbawco mój, stół zastawiony 

już, Ty zaprosiłeś nas na ucztę swoją dziś. 

Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać 

zawsze Ciebie. /2x Niebieski Chlebie Ty, o 

Wielki Boże nasz, co małym stajesz się, 

abym pożywał Cię. Jezu, Ty przyjdź, chcę 

Twoim być, kochać zawsze Ciebie. /2x 

Serdecznie witam Cię, do serca proszę, 

wejdź, byś w nim zamieszkał sam po 

wszystkie życia dni. Jezu, Ty przyjdź, chcę 

Twoim być, kochać zawsze Ciebie. /2x 

Uroczysty dzień Komunii, jest największą 

ma radością, Jezus żywy w moim sercu dziś 

objawił miłość Swą /x2 

Chwalcie łąki umajone, góry, doliny 

zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i 

kręte strumyki. Co igra z morza falami, w 

powietrzu buja skrzydłami – chwalcie z 

nami Panią świata, Jej dłoń nasz wieniec 

splata. Ona dzieł boskich korona, nad 

Anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba, 

ziemi, nie gardzi dary naszymi. 

Z Tobą Jezu chcemy żyć, Tobie wciąż 

wiernymi być. Ty nas w swej opiece masz, 

Królu serc, Panie nasz, Zbawicielu dobry 

nasz /x2 Prowadź, Jezu dzieci swe, daj 

zwyciężać wszystko złe. Ty nas w swej 

opiece masz, Królu serc, Panie nasz, 

Zbawicielu dobry nasz /x2 

Maryjo, ja Twe dziecię, o podaj mi Twą 

dłoń. Od złego na tym świecie, od grzechu 

Matko chroń. Bądź z nami w każdy czas, 

wspieraj i ratuj nas, Matko, Matko bądź 

z nami w każdy czas. /x2 O tkliwe Twoje 

oczy ku dzieciom, Matko zniż, gdy niemoc 

serce tłoczy, Ty je pociągnij wzwyż. Bądź 

z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas, 

Matko, Matko bądź z nami w każdy czas. 

/x2 

 


