
 

 

1. Panie mój, przychodzę dziś 

Panie mój, przychodzę dziś, 
serce me skruszone przyjm, 
skłaniam się przed świętym tronem Twym. 
Wznoszę ręce moje wzwyż, 
miłość mą wyznaję Ci. 
Uwielbiam Ciebie w Duchu, 
uwielbiam w Prawdzie Cię, 
życie me oddaje Tobie, uświęć je. 

2. Cóż Ci Jezu Damy 

1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie 
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. 

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam 
Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam. 

 2. W serca Twego ranie o serc naszych Królu 
Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu. 

3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe 
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 

3. Jezus mój Przyjaciel 

1. Jezus przez życie mnie wiedzie, 
Daje mi silne swe dłonie, 
Kroczy przede mną na przodzie 
I drogę wskazuje mi wciąż. 

Ref.: Jezus jest mym Przyjacielem, 
Jezus jest Obrońcą mym. 
Jezus jest mym Zbawicielem, 

Zawsze chcę przebywać z Nim. 

2. On mnie obdarzył pokojem, 
Duszę nieczułą poruszył. 
Miłość i radość dał Swoją 
I w serce nadzieję mi wlał. 

3. Krzyża ciężkiego ramiona 
Gniotły Mu barki straszliwie, 
Potem za grzechy me skonał, 
Bym jeszcze zbawienie mógł mieć. 

4. 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. 

2. Wszystko Tobie oddać pragnę 
Od najmłodszych moich lat. 
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł 
Pokusami swymi świat. 



5. Pan Jezus już się zbliża 

1. Pan Jezus już się zbliża, 
już puka do mych drzwi, 
Pobiegnę Go przywitać, 
z radości serce drży. 

Ref. O szczęście niepojęte, 
Bóg sam odwiedza mnie. 
O Jezu, wspomóż łaską, 

bym godnie przyjął Cię. 

2. Nie jestem godzien Panie, 
byś w sercu moim był, 
Tyś Królem wszego świata, 
a jam jest marny pył. Ref. … 

3. Gdy wspomnę na me grzechy, 
to z żalu płyną łzy, 
Bom zranił Serce Twoje, 
o Jezu, odpuść mi. Ref. … 

4. Pragnąłbym Cię tak kochać, 
jak Ty kochałeś mnie, 
Przyjm serce me oziębłe, 
a daj mi Serce Twe. Ref. … 

6. Maryjo ja Twe Dziecię 

1. Maryjo ja Twe dziecię, 
O podaj mi Twą dłoń, 
Od złego mnie w tym świecie, 
Od grzechu, Matko chroń. 

Ref. Bądź z nami w każdy czas, 
Wspieraj i ratuj nas, 
Matko, bądź z nami, w każdy czas! 

2. O, tkliwe Twoje oczy, 
Ku dzieciom, Matko zniż, 
Gdy niemoc serce tłoczy, 
Ty je pociągnij wzwyż. 

7. Czy wiecie, że jesteście świątynią? 

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 
Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały. 
Pełni mocy, wdzięczności i chwały. 
Pełni mocy, wdzięczności i chwały. 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią. 
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią. 
Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią. 
Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

8. Przyjdź z pokłonem 

Przyjdź z pokłonem ludu 
Boży, przyjdź ze śpiewem ludu  
święty, sław Jezusa Twego  
Zbawcę, wspaniałego Króla chwały 

9. Niech będzie chwała Jezusowi 

Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie 
Chwała i cześć Jezusowi. 
Chwała, niech będzie chwała 
Tak, Jemu chwała i cześć. 

 


