Śpiew na wejście

Spójrz, Ojcze nasz
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.
2. Dziś, Ojcze nasz, przynieśliśmy Ci
Gorące serca dzieci Twych.
Rozpalaj je wciąż ogniem swej miłości,
Niech będą Twe po wszystkie dni.
3. Dziś, Ojcze nasz, dziękujemy Ci,
Że jesteś w nas, że chcesz z nami być.
Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci,
Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.
4. Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy,
By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
By zabrać Cię do rodzin i do domów,
Byś z nami był po wszystkie dni.

Śpiew na przygotowanie darów

Ofiaruję Tobie Panie mój
1. Ofiaruję Tobie Panie mój
całe życie me ,
cały jestem Twój - aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest!
2. Przed ołtarzem świętym niosę Ci
całą duszę mą,
Ty zamieniasz je w krew i ciało.
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie!
3. Ty w ofierze Swojej Panie mój
cały dajesz się,
cały jesteś mój - aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą, jedyną jest!
4. Ofiaruję Tobie Panie mój
Wszystkie myśli me,
Tobie ufam, wiesz bardzo mocno.
Bo to moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą, jedyną jest!
5. Tyś w ofierze Siebie Panie dał,
Bym zbawiony był,
Ukochałeś mnie, aż na wieki.
Każdą chwilę Tobie oddać chcę
Tyś miłością mą jedyną jest!

Śpiew na komunię świętą

Radość w sercu
1. Wiem, że Ktoś, pomimo moich wad
Kocha mnie, On kocha cały świat
On życie dał, by zbawić także mnie,
Niepojęty w mocy swej
Uczy mnie, jak się nie poddać złu
Pewność mam, że mogę ufać Mu
On karmi mnie w Komunii ciałem swym,
Pragnie bym wciąż lepszym był
Ref.: Wielka radość gości w sercu mym
W nim zamieszkał nasz Pan, Boży Syn
Wielką łaskę dziś uczynił mi
Gdy zapukał do mego serca drzwi
Wielka radość ogarnęła mnie
Domem Bożym jest dziś serce me
Będę starać się, ze wszystkich sił
By dom czysty i wysprzątany był
2. Wiem, że choć, nie mogę widzieć Go,
Przy mnie jest, mój każdy widzi krok
Wybaczy mi najcięższy nawet grzech,
Przyjacielem moim jest
Mogę mu powiedzieć wszystko gdy
Modlę się, ociera moje łzy
To także on spokojny zsyła sen
On rozprasza smutku cień.
Ref.: Wielka radość…
3. Jak śnieg biały chcę mieć swoje serce
Co dzień, tak chcę
Pragnę, by zechciały twoje ręce,
Błogosławić i chronić je.
Ref.: Wielka radość…

Śpiew na uwielbienie

Wierzę w Ciebie Panie
1. Wierzę w Ciebie Panie coś mnie obmył z win
wierzę że człowiekiem stał się Boży Syn
miłość Ci kazała krzyż na plecy brać
w Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać
jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram
tam przygarniesz mnie do Siebie.
2. Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg
Tyś jest moją drogą najpiękniejsza z dróg
Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie
boś odwiecznym Synem ojca który wszystko wie
nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz
bo Ty Panie jesteś ze mną.
3. Tyś jest moja siłą w Tobie moja moc
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc
Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża zło
moją słabą ludzką rękę ujmij w swoja dłoń
z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat
i nic złego mnie nie spotka.
4. W Tobie Boże Ojcze wiarę swoją mam
w Tobie Synu Boży ufność swoją mam
Duchu Święty Boże w serce moje wstąp
i miłość Bożej ziarno wrzuć w me serce w głąb
w duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar
daj mi stać się Bożą rolą

Śpiew na rozesłanie

Święta Maryjo, Królowo
Święta Maryjo, Królowo
naszych codziennych spraw,
prowadź nas jasną drogą,
prowadź nas jasną drogą,
aż do niebieskich bram.

