
 
  

SPOTKAŁ MNIE DZIS PAN  
I radość ogromną w sercu mam.  
Z tej radości chcę  
Śpiewać i klaskać w dłonie swe.  
Więc wszyscy razem chwalmy Go  
Za to, że trzyma nas ręką swą. /x2 

 

UROCZYSTY DZIEŃ KOMUNII 
 

1. Tak czekałam na tę chwilę,  
    by usłyszeć głos Twój Panie, 
    w sercu mam radości tyle, 
    miłość Twa przepełnia mnie 
 
2. Oto nastał dzień wspaniały, 
    pełen światła i radości, 
    stoję z dłońmi złożonymi, 
    Ciebie tylko wielbić chcę 
 

Ref. Uroczysty dzień komunii 
        jest największą mą radością, 
        Jezus żywy w moim sercu, 
        dziś objawił miłość swą / x2 

 
3. Z Tobą pragnę się spotykać,  
    to dziecięce me pragnienie, 
    Na Twe przyjście będę czekać, 
    nie opuszczę Ciebie, nie 

 
4. Doczekałam wielkiej chwili, 
    której nigdy nie zapomnę, 



    serce czyste do komunii, 
    która w moim sercu jest 
 

Ref. Uroczysty dzień komunii 
        jest największą mą radością, 
        Jezus żywy w moim sercu, 
        dziś objawił miłość swą / x2 

 
 

 
 5. Proszę Jezu mój kochany, 

    otwórz serce me na wieki, 
    ja Twe czyste serce kocham, 
    nie opuszczę Ciebie, nie 
 
Ref. Uroczysty dzień komunii 
        jest największą mą radością, 
        Jezus żywy w moim sercu, 
        dziś objawił miłość swą / x2 

 

 

 
Ofiaruję Tobie Panie mój, 
całe życie me,  
cały jestem Twój, aż na wieki. 
Oto moje serce, przecież wiesz,  
Tyś miłością mą jedyną jest 

 

 

 



Jesteś Królem, jesteś Królem  

Królem jest Bóg. x2 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

Stawajmy przed obliczem Pana 

Wielbiąc Go. x2 

 

 

 

OBLUBIENIEC  
 
1. Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty,  
blisko dzień wesela  
Zaproszonych gości tłum stoi u bram,  
które Pan otwiera.  
Ref. Jezus oblubieńcem naszym jest,  
a Kościół świętą Panną, którą umiłował.  
(zdobył Swoją Krwią). /x2  
2. Tylko oblubieniec wie,  
kto naprawdę jest w nim zakochany.  
W dniu wesela znajdzie ich,  
wniesie przez próg, przez żywota bramy. 

 

 

1. Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle, 
moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.  
 
Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. 



 
2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie. 
Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne. 
 
3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką, 
że wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha. 
 
4. Wejdź o Jezu, w nasze życie, głębią łaski, mocą słowa, 
byśmy mogli owoc przynieść cześć i chwałę Ojcu oddać. 

 
  

DRUGI BRZEG  

1. Tak jest mało czasu, mało dni,  
Serce bije tylko kilka chwil.  
Niespokojnie czeka, wierci się  
Kiedy w końcu Ty przytulisz je.  
Tak jest mało czasu, mało dni  
Serce bije tylko kilka chwil.  
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem,  
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie.  
Ref. Zabierzesz mnie na drugi brzeg,  
Za Tobą będę do nieba biegł  
2. Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem,  
Że na końcu drogi spotkam Cię.  
Chociaż było tyle trudnych dni,  
Codziennie bliżej nieba, warto żyć!  
Tak jest mało czasu, mało dni  
Serce bije tylko kilka chwil.  
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem,  
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie.  
3. Mijają godziny, mija czas,  
Szukam Cię na niebie pośród gwiazd.  
Nie wiem czy Cię poznam, ale wiem,  
Że na pewno Ty rozpoznasz mnie! 

 



 
Ciebie Panie pragnę, Ciebie Panie chcę, 
w sercu moim miejsce dla Ciebie jest. 
Proszę, wejdź, nie pukaj, drzwi otwarte są, 
czuj się, jak u siebie, tutaj jest Twój dom. 
 
      I bądźmy razem, aż po życia mego kres, 
      ja i Ty, Ty i ja, niech spotkanie nasze 
      całą wieczność trwa. x2 

 

 

 


