
Śpiew przed Mszą 

Kiedyś o Jezu chodził po świecie 
t. i m. ks. Antoni Kowalkowski 

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie,  

Brałeś dziateczki w objęcia Swe;  

Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię,  

Do Serca Twego przytul i mnie!  

2.  Stałeś się dzieckiem, Ty wielki Boże!  

W żłóbku płakałeś nad światem złym.  

Nie płacz, Dzieciątko! Ja Ci w pokorze,  

Serce me daję! Ty mieszkaj w nim!  

3.  Kto by u siebie dziecko przyjmował,  

Rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię!  

Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował!  

Za to Cię kochać na wieki chcę!  

4.  Rzekłeś „Nie może ze Mną być w niebie,  

Kto nie chce dziecku podobny być!“  

Ja dziecko Twoje chcę przyjść do Ciebie!  

Daj mi niewinnie do śmierci żyć!  

5.  Kiedy w ostatniej będę potrzebie,  

Gdy się rozstanę ze światem tym —  

Zlituj się, Jezu! Weź mnie do Siebie!  

Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym! 

 

 

 

 

 



Śpiew na wejście 

Tak czekałem na tę chwilę 

 

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. 

 

 



Śpiew na przygotowanie darów 

Niosę w darze Tobie, Chryste 
t. i m. ks. Stanisław Ziemiański SJ 

1. Niosę w darze Tobie,  

Chryste, mój dziecięcy wiek,  

serce szczere, serce czyste,  

abyś Ty go strzegł. (2x)  

2. Twą miłością rozgrzej,  

Panie, serca mego chłód,  

uczyń sobie zeń mieszkanie  

przez Twej łaski cud. (2x) 

3. Daj bym kochał Ciebie wiernie,  

póki starczy sił,  

bo Ty kochasz mnie niezmiernie,  

gdyś się w Hostii skrył. (2x) 

4. Umocniony Twoim darem,  

jako rycerz Twój,  

pójdę z Tobą w życie szare,  

na zwycięski bój. (2x) 

 

 

 

 

 

 

 



Śpiew na komunię świętą 

Zbliżam się w pokorze 
t. św. Tomasz z Akwinu, ks. Adam Poradowski 

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej; 

wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej. 

Tobie dziś w ofierze serce daję swe; 

o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. 

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; 

kto się im poddaje, temu wiary brak; 

ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 

że w postaci Chleba utaiłeś się. 

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas; 

tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz; 

lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 

gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios bram. 

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, 

lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. 

Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, 

ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. 

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, 

Chlebie życia, życiem swym darzący nas, 

spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, 

bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. 

6. Ty, co jak pelikan, krwią swą karmisz lud, 

przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. 

Oczyść mię krwią swoją, która wszystkich nas 

jedną kroplą może obmyć z win i zmaz. 

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię; 

niech pragnienie serca kiedyś spełni się: 

bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, 

gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg. 

 

 



Śpiew na komunię świętą 

Jezu, w Hostii utajony 
 

1. Jezu, w Hostii utajony, 

daj mi serce Twoje, daj. 

Tyś mi jeden ulubiony, 

Tyś mojego serca raj. 

2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, 

choćby krzyż me siły rwał, 

słodkie ziemskie me wygnanie, 

byleś mi sam siebie dał. 

3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, 

Panie, dla miłości Twej, 

tylko błagam, tylko proszę: 

Ty mnie w Sercu zawsze miej. 

 

 

Śpiew na uwielbienie 

Wszystko Tobie oddać pragnę 
 

1. Wszystko Tobie oddać pragnę  

i dla Ciebie tylko żyć! 

Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,  

dzieckiem Twoim zawsze być! 

Ref. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, 

serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! (2x) 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę  

od najmłodszych moich lat! 

Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł  

pokusami swymi świat!  

Ref. 

 

 



Śpiew na rozesłanie 

Króluj nam, Chryste 
 

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, 

to nasze rycerskie hasło. 

Ono nas zawsze prowadzić będzie 

i świecić jak słońce jasno. (2x) 

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, 

do walki z grzechem swej duszy. 

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, 

z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. (2x) 

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, 

podnosząc w górę swe czoła. 

Przed nami życie rozkwita w wiośnie, 

odważnie, bo Jezus woła.  (2x) 

 

 

 

 

 

 

 


