
I KOMUNIA ŚWIĘTA 
TO WAM PRZYKAZUJĘ, 

ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE 
            MIŁOWALI 



/Oto jest dzień/ x2  
/który dał nam Pan/ x2  
 

     /Weselmy się/ x2 
    /i radujmy się w nim/ x2 



Pan mym Pasterzem  
nie brak mi niczego. 



Pan jest Pasterzem moim,  
niczego mi nie braknie. 
/Na niwach zielonych 
pasie mnie,  
nad wody spokojne  
prowadzi mnie/ 2x 



Spotkałem dziś Jezusa 
i On powiedział mi,  
(że co?).  
- Że jest mym Przyjacielem,  
do końca moich dni. 



Dlatego chcę wielbić Cię,  
dlatego mówię  
- Kocham Cię.  
Dlatego szukam Cię  
co dzień. 



Choć jestem mały jak palec,  
choć jestem mały  

jak mrówka,  
ale proszę Cię Panie, 

wejdź do mego serduszka. 
La la la la la 

Ale proszę Cię Panie, 
wejdź do mego serduszka. 



Alleluja,  
wznoś pod niebo głos, 
Pan dał chleba moc. 

Alleluja! 



Jezus Pan, Komunią dla nas,  
co dzień staje się. 

On rozrywa grzechu pęta złe. 
Cóż uczyni mi człowiek,  

kiedy za mną Pan,  
Bóg podnosi,  

podtrzymuje mnie. 



Imię Pana  
chwalimy wciąż/ x3  
Najwyższy On (Alleluja) 

Bo Imię Jezus  
jest mocną twierdzą.  
Z radością biegniemy,  

by chwalić Go 



- Chłopcy kochacie Jezusa? 
 

- Tak, kochamy Jezusa. 
 

- Dlaczego kochacie Jezusa? 
 

- Bo On pierwszy  
  ukochał nas.  



Sercem kocham Jezusa.  
Sercem kocham Jezusa.  
Zawsze będę Go kochał,  
bo On pierwszy  
ukochał mnie 



- Dziewczynki kochacie 
  Jezusa? 
 

- Tak, kochamy Jezusa. 
 

- Dlaczego kochacie Jezusa? 
 

- Bo On pierwszy  
  ukochał nas. 



Sercem kocham Jezusa.  
Sercem kocham Jezusa.  
Zawsze będę Go kochał,  
bo On pierwszy  
ukochał mnie. 



- Rodzice kochacie Jezusa? 
 

- Tak, kochamy Jezusa. 
 

- Dlaczego kochacie Jezusa? 
 

- Bo On pierwszy  
  ukochał nas. 



Sercem kocham Jezusa.  
Sercem kocham Jezusa.  
Zawsze będę Go kochał,  
bo On pierwszy  
ukochał mnie. 



Panie Jezu,  
zabierzemy Cię do domu.  
Panie Jezu,  
nie oddamy Cię nikomu. 
  /Dniem i nocą  
  Panie Jezu będziesz z nami,  
  bo gorąco  
  Panie Jezu Cię kochamy/ x2  



Razem z Tobą  
będzie u nas Twoja Mama. 
Żeby nasza  
nigdy już nie była sama. 
    /Święty Józef  
    tatusiowi dopomoże 
    i grzeczniejsze będą dzieci  
    z Tobą Boże/ x2 


