
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I Komunia Święta 

  Parafia  pw. Bł. Jana Pawła II 

  w Gdańsku 

 

 

 



Ktoś cię dzisiaj woła, 

Ktoś cię dzisiaj szuka, 

Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. 

Wyjdź Mu na spotkanie 

Z miłym powitaniem, 

Nie lekceważ znajomości tej. 

Woła cię, woła cię, 

Szuka cię, szuka cię, 

Czy nie wyjdziesz dzisiaj Mu naprzeciw 

Woła cię, woła cię, 

Szuka cię, szuka cię, 

Aby tobie podać swoją dłoń. 

Chrystus ciebie woła, 

Chrystus ciebie szuka, 

Chrystus pierwszy poda ci swą dłoń, 

Więc dłużej nie zwlekaj, 

Na nic już nie czekaj, 

Tylko Chrystus może pomóc ci 

 

 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan, który dał nam Pan. 

Weselmy się, weselmy się 

I radujmy się nim i radujmy się nim. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim. 

Oto jest dzień, oto jest dzień, 

Który dał nam Pan 



Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku  

Przepraszam dziś wszystkich was 

Żałuję za grzechy, to moja wina jest. 

 

 

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, 

Dotrzymać pragnę szczerze. 

Kościoła słuchać w każdy czas, 

I w świętej wytrwać wierze. 

O Panie Boże, dzięki Ci, 

Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.  

W nim żyć, umierać pragnę. 

 

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,  

Bóg pod postacią chleba 

Swym Ciałem Karmi duszę mą, 

By żyła w nim dla nieba. 

W to wierzyć zawsze mocno chcę, 

Bo tego kościół uczy mnie. 

W nim żyć, umierać pragnę. 

 

 

O wiekuisty Boże 

W piersi mej zamknięty 

Z Tobą mam niebo całe 

I z aniołami śpiewam Ci 

Święty, święty, święty 

Tobie Hosanna 



Przyjdź do nas cicho 

Jak Baranek 

Pokorny, łagodny 

Biały Panie 

I zmiłuj się, i zmiłuj się 

I pokój nam daj 

 

Ofiaruje Tobie Panie mój 

Całe życie me 

Cały jestem Twój, aż na wieki 

Oto moje serce przecież wiesz 

Tyś miłością mą jedyną jest 

 

Wystarczy abyś Był 

Nie musisz mówić nic 

Panie mój, Panie mój 

Gdy jesteś mówisz mi 

Że kochasz nie od dziś 

Panie mój, Panie mój 

 

O cuda, cuda dzisiaj niepojęte 

Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie, 

Żeś z tronu chwały zszedł, w  mej duszy ciernie. 

Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje, 

On mój, ja  Jego  wyłącznie jedynie. 

Serce Jezusa, w moim sercu bije, 

Krew przenajświętsza, w moich żyłach płynie. 

 



Gdy po wielkim połowie Jezus z  uczniami siadł, 

Pytał Piotra Szymona,   tak jak dziś pyta mnie   /x2 

Bracie, siostro, czy miłujesz mnie  

- Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię 

Bracie, siostro, czy modlisz się 

 - Tak, Panie, Ty wiesz, że modlę się   

Bracie siostro, czy niesiesz mój Krzyż  

- Tak, Panie, Ty wiesz, że niosę Go 

 

 
Puk,  Puk! Cichutko, to serce daje znak. 

Kto mi odpowie - dla kogo bije tak 

Dla Ciebie bije me serduszko Boże, 

Choć jest maleńkie lecz potrafi kochać już. 

Byś wiedział, że Cię  kocha  w każdej porze, 

Puka:  puk,  puk. 

 

 
Na jeziorze wielka burza Jezus ze mną w łodzi jest  /x2 

On za rękę trzyma mnie, Łódka nie kołysze się 

Na jeziorze wielka burza, Jezus ze mną w łodzi jest 

 

 
W moim sercu mieszka Bóg a Jego flagą radość jest  /x2 

Podniosę flagę wysoko, wysoko  /x2 

Niech pozna, pozna cały świat    /x2 

Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą    /x2 

Niech pozna, pozna cały świat    /x2 

 

 



Do Maryi tup,  tup,  tup - oj tak, tak 

By Maryi paść do stóp - oj tak,  tak 

Bo Maryja Matką Boga jest 

Niech chwała Jej będzie i cześć 

Bo Pan Jezus w piłkę grał - oj tak, tak 

I też swoich kumpli miał - oj tak, tak 

Bo Pan Jezus też wesoło się śmiał 

On także Dzieckiem był 


