Pieśni na Pierwszą Komunię Świętą 2021 r.

1. (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
(2) Dziś, Ojcze Nasz, przynieśliśmy Ci
gorące serca dzieci Twych.
Rozpalaj je wciąż ogniem swej miłości,
niech będą Twe po wszystkie dni. /2x

2. (1) Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
i w świętej wytrwać wierze.
(Ref.) O, Panie Boże, dzięki Ci,
żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
w Nim żyć, umierać pragnę.
(2) W Kościele tym jest Ciałem, Krwią
Bóg pod postacią chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
by żyła w Nim dla nieba.
(Ref.) W to wierzyć zawsze mocno chcę,
bo tego Kościół uczy mnie.
W Nim żyć, umierać pragnę.

3. Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą któż jest jak Ty
Tylko Ty
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności któż jest jak Ty
Tylko Ty
Nasz Bóg jest wielki nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia jest wszechmogący
Nasz Bóg Nasz Bóg
Blaskiem rozświetlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności któż jest jak Ty
Tylko Ty
Nasz Bóg jest wielki nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą
Nasz Bóg uzdrawia jest wszechmogący
Nasz Bóg Nasz Bóg

4. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. /2x
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem.
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5. (Ref.) Uroczysty dzień Komunii
jest największą mą radością.
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.
(1) 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.
(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.
Doczekałem wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę.
Przecież wiem, że to w Komunii,
tu zbawienie znajdę swe.
(Ref.) Uroczysty dzień Komunii
jest największą mą radością.
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

6.

(1) Jezu Chryste, Panie mój,
daj mej duszy biały strój.
Pchnij na wody przezroczyste,
ocal we mnie serce czyste. /2x
(2) Jezu Chryste Panie mój,
daj mej duszy biały strój.
Uzdrów oczy niewidzące,
by ujrzały prawdy słońce. /2x
(3) Jezu Chryste Panie mój,
daj mej duszy biały strój.
Naucz kochać Cię serdecznie,
i przeprowadź w życie wieczne. /2x

7. (1) 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.
(2) 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.
(3) Będziesz z nami, zawsze z nami i zawsze podpowiesz,
jaką drogą iść przez życie, jaką drogą,
by nie zbłądził człowiek.
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(Ref.) Panie Jezu, Panie Jezu Chryste,
nasze serca jak opłatek czyste,
nasze serca jak opłatek białe,
dziękujemy, że nam Siebie dałeś.
8. (1) 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!

10. Wierzę, że droga którą idę
Jest Panie jedną z Twoich dróg
Zamykam oczy, żeby widzieć
Otwieram serce na Twój cud
Do Ciebie wołam w trudną chwilę
Ufam Ci kiedy ziemia drży
Za to, że zawsze
jesteś przy mnie
Chcę podziękować Panie Ci.
Dzięki Ci Panie /x2
Dzięki Ci Panie za Twój cud
Dzięki Ci Panie /x2
Dzięki Ci Panie, że jestem tu

(2) 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!

9. Oto jest dzień, /2x
który dał nam Pan. /2x
Weselmy się /2x
i radujmy się nim. /2x
Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Weselmy się i radujmy się nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan!
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