PIEŚNI DZIECI KOMUNIJNYCH
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.
Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat,
Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.
Serce…
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.
Nie jestem godzien Panie, byś w sercu moim był.
Tyś królem wszego świata, a jam jest marny pył.
O szczęście …
Kiedyś o Jezu chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię, do serca Twego przytul i mnie.
Byłeś dzieciątkiem Ty wielki Boże, w żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim.
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy,
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, nie zabraniajcie im.
Dla takich jak one, dla takich jak one jest miejsce w królestwie mym.
Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole,
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje.
Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

Witaj Jezu w sercu moim, już na zawsze chcę być Twoim.
I wspieraj mnie, bo kocham Cię,
Sprawiłeś mi radość przychodząc do mnie.
Witaj Jezu w sercu moim, już na zawsze chcę być Twoim.
Dziękuję Ci za łaskę tę,
Przyszedłeś dziś do mnie, tyś gościem moim.
Witaj Jezu w sercu moim, już na zawsze chcę być Twoim.
Sprawiłeś to, że Ciebie mam,
Więc prowadź przez życie do nieba bram.
Pragnę wielbić Ciebie,
Zaśpiewać chwały pieśń
Złożyć u stóp Twoich całe życie me.
Niechaj z głębi serca płynie hymn miłości,
Wszystko we mnie śpiewa Abba Ojcze.
Pragnę Tobie poddać myśli, czyny, wolę,
Szczerze teraz wyznać „ja kocham Cię”.
Akt pokutny:
Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku,
Przepraszam wszystkich was.
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.
O Jezu w hostii utajony moje serce Cię czuje
I choć kryją Cię zasłony
Ty wiesz, że Cię miłuję Panie mój.

