
Dziękuję Wam

1. Mamo, słyszę jak bije serce, Tato widzę słoneczny świat.
Mamo, Tato jak dobrze, że jestem– Dziękuję Wam !

Ref: Dziękuję Wam, za radość, za miłość, za ciepło rąk,
dziękuję Wam, że daliście mi wejść w swego życia krąg.
Za dom, do którego się tęskni, w którym tak dobrze być,
Dziękuję Wam, dziękuję Wam, że pozwoliliście mi żyć.

2. Za radość z mych narodzin i do snu kołysanie,
za trwanie w czas choroby i w płaczu łkanie.
o Wyście pomagali mi stawiać pierwsze kroki,
z upadków podnosili, chronili jak swój skarb.
3. Za Wasze dobre oczy biegnące za mną wszędzie,
za troski i kłopoty, i wieść co ze mną będzie.
To z Wami po raz pierwszy klękałam do pacierza,
to Wyście mnie uczyli jak wierzyć, kochać, żyć.

    1. Niosę w darze Tobie, Chryste, mój dziecięcy wiek.
    Serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł. / x2
    2. Twą miłością rozgrzej, Panie, serca mego chłód,
    Uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twe łaski cud! / x2
    3. Daj, bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił,
    Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś sie w Hostii skrył. / x2
   4. Umocniony Twoim darem jako rycerz Twój,
    Pójdę z Tobą w życie szare na zwycięski bój. / x2

Przyjdź do nas cicho, jak baranek bezbronny, 
łagodny, biały Panie I zmiłuj się (2x)
i pokój nam daj 

1. W kruszynie chleba, Panie jesteś,     schowany wielki Ty Pan.
    Przychodzisz do nas już przez wieki,    by ofiarować Siebie nam.
   2. W tych kroplach wina Twoja Krew    przelana za nas, Panie mój.
    Tak wiele jej na krzyżu było,    by odkupić nas od zła.
    3. Ty, Panie, miłością jesteś,    Ty, Panie, kochasz nas.
    I proszę Ciebie by tak było    wciąż przez wiele lat, … długich lat.

Ty Jezu na mnie dziś spojrzałeś

1. Tak długo mój Jezu na Ciebie czekałam Szukałam Twojej drogi
Za Tobą o Panie serduszko tęskniło Bo pokochało Cię.
Miłością swą wielką obdarzasz mnie dzisiaj Zapraszasz w swoje progi
Ja w zamian Ci daję serduszko swe czyste  A Ty poprowadź mnie.

Ref: O Jezu mój, Ty na mnie dziś spojrzałeś Dziś dałeś mi, na zawsze Serce Swe.
Ja kocham Cię, dziecięcym sercem małym I śpiewam Ci, tę uwielbienia pieśń.

2. Dziś dajesz nam Siebie w malutkim opłatku Tak białym jak lilija
Dziś dajesz nam miłość i pokój i dobro I Matkę swą, Maryję.
My chcemy za wszystko dziękować Ci Panie Za wszystko wielbić Ciebie
W Komunii spotykać Cię Jezu pragniemy I Twą miłością żyć.

Poprowadź mnie Panie przez życie Twą drogą I kieruj na rozdrożach
Umacniaj Komunią do serca przyjętą Na zawsze wspieraj mnie

W moim sercu mieszka Bóg, A Jego flagą radość jest!
Ref: Podniosę flagę wysoko, wysoko  Niech pozna Boga cały świat! 
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą, Że Pan mieszka w sercu mym.

Chcę powiedzieć Tak o Maryjo
Jak mówiłaś Ty o Maryjo
Jak zrobiła Ty o Maryjo , o Święta Maryjo

      
Ref. O-o-o    niebo jest w sercu mym. /4x
  1. Królestwo Boga tutaj jest - niebo jest w sercu mym
  Majestat Jego pośród nas - niebo...
  On radość swą przynosi nam
  Ogarnia nas świętości blask.
2. Pan za mnie zmarł bym życie miał.
   To życie, które wiecznie trwa.
   W Chrystusie cała ufność ma.
   Dziedzictwem moim Chrystus Pan.



1. Przygotuje Ci serce o Chryste przygotuje Ci serce niewinne 
takie jasne radosne i czyste przygotuje Ci serce o Chryste.

2 Przygotuje Ci serce ofiarne precz odrzucę co kusi i wabi,
przygotuje nadzieją i wiarą przygotuje ci serce ofiarą.

1.Mamusiu kiedyś cud się stał Bóg w Twoje ręce życie dał 
Pod twoim sercem moje bić zaczęło.
Że kochasz mnie od pierwszych chwil że kochasz tak jak nigdy nikt dziękując 
chcę zaśpiewać Alleluja, Alleluja (5x)
2.Ty czuwasz tato nad mym snemi wstajesz za nim wstaje dzień a ja spokojnie 
śpię, bo jesteś blisko.Za chleb codzienny i za moc i za spokojny dzień i noc 
dziękując chcę zaśpiewać Alleluja, alleluja (5x)
3.Dobry Boże pełen chwał żeś mi takich rodziców dał modlitwę dziękczynienia 
Ci przynoszę.Za oczu mojej mamy czar i za tatusia serca żar dziękując chcę 
zaśpiewaćAlleluja, alleluja (5x)

1. Już przyszedł Jezus ukochany
By leczyć wszystkie nasze rany
Pan ziemi i jasnego nieba
W postaci przyszedł wina chleba.

Ref.:
O Jezu, Ty się łączysz z nami
Więc serca nasze Ci składamy, 
Twa miłość zawieść nas nie może
Błogosław nam Boże.

2. Pan prosi, stół nakryty czeka,
Bóg zniża się aż do człowieka.
Najmilsza uczta rozpoczęta
Przedziwna Jego dobroć święta.
3. Porzućmy grzech co duszę plami,
By Jezus mógł się cieszyć z nami.
Nam oddał własną Krew i Ciało
I szatę łaski śnieżno-białą. 

ref. Tatusiu przebacz nam, tatsiu wysłuchaj nas
Tatusiu bądź z nami w każdy czas.                   
Tatusiu błagam Cię Tatusiu zmiłuj się
Tatusiu Ty bardzo kochasz mnie
1.Każdą kroplę krwi   pragnę złapać w serce swe                        
By być taki jak Ty i już więcej nie krzywdzić Cię
2.Gdy Cię Tato zasmucę wtedy wrócę przed obraz Twój
wierzę że mi wybaczysz bo już nie raz robiłeś to
3. Muszę bardziej się starać by już więcej nie ranić Cię
Tato wybacz mi bo tak bardzo kocham Cię.

1. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie, 
Wszystko co mam od Ciebie przecież jest,
i to że jestem, że życie wciąż poznaję, 
dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę

Ref. Za każdy dzień, za nocy mrok,   za radość mą, szczęśliwy rok,   
     nawet za chmurne, deszczowe dni,  za wszystko Panie, dziękuję Ci 

2. Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
gdy poznawałam co dobre jest co złe,
w dziecinnych słowach mówiłam kocham Ciebie,
i powtarzałam w modlitwie słowa te.

Dziękuje Ci za to życie które dałeś mi
Dziękuję Ci za te wszystkie noce i dni 
Hojny jesteś tak 
Stworzyłeś dla nas ten piękny świat
I wszystko oddałeś nam
Podziękować Tobie Boże chcę
Za to wszystko co mam 
 

1  Ta piosenka jest dla Ciebie Maryjo wspaniała. 
Ty nam dałaś tak cudowne Zbawiciela Pana
Ref. Pan Jest z nami, Jezus jest z nami, Matce Boskiej oddajemy cześć

2. Tobie Matko ukochana z serca dziękujemy
Twoje imie po wsze czasy wychwala bedziemy.
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