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1. Spójrz Ojcze Nasz, dziś przyszliśmy tu, 
by spotkać Cię, powiedzieć parę słów. 

By przyjąć Cię do serc i do domów,  
byś z nami był po wszystkie dni.    /2x 

 
Dziś, Ojcze Nasz, przynieśliśmy Ci 
gorące serca dzieci Twych. 

Rozpalaj je wciąż ogniem swej miłości,  
niech będą Twe po wszystkie dni.   /2x 
 
 

2. Przygotuję Ci serce o Chryste 
Przygotuję Ci serce niewinne 
Takie jasne radosne i czyste 
Przygotuję Ci serce o Chryste 

 
Przyozdobię Ci serce miłością 
Taką wielką co wszystko zwycięża 
Abyś wstąpił do niego z radością 
Przyozdobię Ci serce miłością 
 

Przygotuję Ci serce ofiarne 
Precz odrzucę co kusi i wabi 
Przygotuję nadzieją i wiarą 
Przygotuję Ci serce ofiarą 

 
Przyozdobię Ci serce dziecinne, 
takie małe, tak biedne i słabe, 
a Ty wlejesz w nie siły swe dziwne, 
przyozdobię Ci serce dziecinne. 
 

Przygotuję Ci serce, mój Boże, 
ja, stworzenie niegodne i grzeszne. 
Tobie troski, radości me złożę, 
kiedy wstąpisz w me serce, o Boże. 
 
 
 

3. Uroczysty dzień Komunii 
jest największą mą radością. 
Jezus żywy w moim sercu 
dziś objawił miłość swą. 
 

Tak czekałem 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. 
Stojąc z dłońmi złożonymi 
Ciebie tylko prosić chcę. 

 
 Uroczysty dzień Komunii 
jest największą mą radością. 
Jezus żywy w moim sercu 
dziś objawił miłość swą. 

 
Z Tobą pragnę się spotykać - 
to dziecięce me pragnienie. 
Na Twe przyjście będę czekać 
nie opuszczę Ciebie, nie. 
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Doczekałem wielkiej chwili, 
której nigdy nie zapomnę. 
Przecież wiem, że to w Komunii, 
tu zbawienie znajdę swe. 

 
Uroczysty dzień Komunii 
jest największą mą radością. 
Jezus żywy w moim sercu 
dziś objawił miłość swą. 
 
 

 
4. Panie, pragnę kochać Cię, /2x 

Coraz pełniej z dnia na dzień, /2x 
Jesteś wspaniałością mą, /2x 
Panie pragnę kochać Cię. /2x 
 

(Ref.)Wszystko daję Jezusowi,  
Jego łaską pragnę żyć. 
Czy ktoś może zgłębić miłość, 
jaką Bóg darował mi? 
Jak cudowna jest ta pewność,  
że przebywać mogę z Nim, 
widzieć piękno Jego chwały  
i kochać Go. 

 
Panie pragnę ufać Ci… 
Panie pragnę wielbić Cię… 
Panie, pragnę śpiewać Ci… 
 

 
 

5. Twoje Imię w białym winie,  
Twoje imię w chlebie. 

    Dziękujemy Panie Jezu, dziękujemy, 
    że nam dałeś siebie. 
 

(Ref.) Panie Jezu, Panie Jezu Chryste, 
         nasze serca jak opłatek czyste, 
         nasze serca jak opłatek białe, 
         dziękujemy, że nam Siebie dałeś. 
 

Twoje słowo: "Jestem z Tobą",  
w naszych sercach gości. 

    Dziękujemy Panie Jezu, dziękujemy, 
    za ten dar miłości. 
 

 (Ref.) Panie Jezu, Panie Jezu Chryste, 
         nasze serca jak opłatek czyste, 
         nasze serca jak opłatek białe, 
         dziękujemy, że nam Siebie dałeś. 
 

Będziesz z nami, zawsze z nami  
i zawsze podpowiesz, 

    jaką drogą iść przez życie, jaką drogą, 
    by nie zbłądził człowiek. 
 

(Ref.) Panie Jezu, Panie Jezu Chryste, 
         nasze serca jak opłatek czyste, 
         nasze serca jak opłatek białe, 
         dziękujemy, że nam Siebie dałeś. 
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6. Od najmłodszych, dziecięcych lat 
Mama z Tatą nad nami czuwali 
i uczyli poznawać świat 
i uczyli byśmy Boga kochali. 
 

(Ref.) Mamo, Tato, Mamo, Tato ukochani, 
Dziś Wasz trud, dziś Wasz trud już pojmujemy. 
Waszą miłość, Waszą miłość i oddanie, 
Sercem Wam, sercem Wam nagrodzić chcemy! 
 

Dobry Boże, wspaniały dar 
Darowałeś nam w Swojej hojności. 
To Rodzice – bezcenny skarb, 
Przyjmij za to słowa szczerej wdzięczności. 

 
(Ref.) Mamo, Tato, Mamo, Tato ukochani, 
Dziś Wasz trud, dziś Wasz trud już pojmujemy. 
Waszą miłość, Waszą miłość i oddanie, 
Sercem Wam, sercem Wam nagrodzić chcemy! 
 

 
 
 

7. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan,  
zmartwychwstał Jezus nasz Pan, /x2 
 
 On żyje, On żyje, Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. 


