
    Śpiewniczek dla dzieci 
 

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie brałeś dziateczki w objęcia swe.  

  Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię. Do serca swego przytul i mnie. 
2.  Byłeś Dzieciątkiem, Ty wielki Boże. W żłóbku płakałeś nad światem złym. 
  Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze serce swe daję, Ty mieszkaj w nim! 
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.  
  Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował! Za to Cię kochać na wieki chcę!  
4.  Rzekłeś: „Nie może ze Mn    ą być w niebie, kto nie chce dziecku podobnym być” 
  Ja, dziecię Twoje, chcę przyjść do Ciebie, daj mi niewinnie do śmierci żyć! 
5. Kiedy w ostatniej będę potrzebie, gdy się rozstanę ze światem tym,  
  zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym. 
 

2. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam!  

  Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy. Ojcze, zapomnij nam! 
2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas! 
  I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości.  Ojcze, przygarnij nas! 
 

3. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. 

Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. 
Ref.     O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. 
      W Nim żyć, umierać pragnę. 
2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią, Bóg pod osłoną chleba. 
 Swym Ciałem karmi duszę mą, by żyła w Nim dla nieba. 
Ref.    W to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie. 
     W Nim żyć, umierać pragnę. 

 

4. Wspaniały Dawco miłości - składamy na Twoim stole  

 wszystko, co mamy, wszystko,  co mamy, choć i tak, to od wieków jest Twoje. 
 

5. Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.  

 Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. 
2.  Ty w ofierze swojej Panie mój, cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki. 
  Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. 
 

6. Przyjmij, Panie, dzisiaj nasze dary, pobłogosław wino to i chleb.  

  Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy,  
  przyjmij od nas, dobry Boże nasz. 
2. Wszystkie moje troski i kłopoty w Twoje ręce składam,  Panie mój. 
 Bardzo cieszę się, że właśnie nas wybrałeś, byśmy idąc nieśli imię Twe. 
3. Zawsze chciałem zostać apostołem, było to pragnieniem w życiu mym. 
 Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangelię, aby imię Twe znał cały świat. 

 



7. Przyjmij, Ojcze, hostię białą, którą kapłan w górę wznosi.  

 Przemień ją w Chrystusa Ciało, o to lud pokornie prosi. /2x 
2.  Przyjmij wino z kroplą wody, które wkrótce się przemieni 
  w Krew wylaną za narody – nią jesteśmy odkupieni.   /2x 
 

8. 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.  
3. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy,  
  bom serce Twoje zranił, o Jezu, odpuść mi! 
 

9. 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. 

 

10. Na stole chleba dosyć, podejdźmy wszyscy z wiarą. 

  Z radością i pokojem podzielmy się tym chlebem. 
Ref.  (2x)   Bierzcie i jedzcie, nikomu nie zabraknie. 
     Bierzcie i jedzcie, na stole chleba dosyć.       
2.  Niech dzisiaj każdy głodny ułamie chleba darmo. 
 Z ufnością i miłością weselmy się tym darem. 
 

11. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie by spotkać mnie. 

Mija góry, łąki, lasy – by w Komunii stał się cud. 
On chce Chlebem nas nakarmić – by nasycić życia głód. 

 

12. Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,  

   Emmanuel - „Bóg jest z nami”, Odkupiciel, Słowo Żywota. 
     Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany.  
     Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan 
 

13. Uwielbiam Cię, Jezu, Panie mój, kocham Cię! Moje życie Ci oddaję. 

   Niech każdy dzień,   niech każdy czyn,   niech każda myśl    odda chwałę Ci. 
 

14. Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się, pragnę wielbić święte Imię Twe;  

  Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię, mój Ojcze, Boże mój. 
 2.  Zawsze z Tobą być... 



15. Ref. (2x) Chlebem niebieskim jesteś, Jezu, Ty. 

    Swoją miłością w siebie przemieniasz nas. 
1.  Nie, ziemia już nie jest osierocona,  bo pozostałeś wśród nas. 
  Ty chcesz sobą nas karmić. Tyś chlebem życia,  

Ty całą ludzkość chcesz zapalić ogniem miłości swej. 
2.   Tak, niebo zstąpiło tu na tę ziemię, bo pozostałeś wśród nas. 
   Lecz zabierzesz nas z sobą do Twego Domu, 

  gdzie z Tobą wiecznie żyć będziemy.   Twój Dom to wieczny raj. 
3.  Nie, już nie musimy lękać się śmierci, bo pozostałeś wśród nas. 
  Każdy, kto żyje w Tobie nigdy nie umrze. 
  Ty, Jezu, jesteś Bogiem z nami, Bogiem pośrodku nas.  
 

16. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek,  

  jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. 
  To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. 
   I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni, bo one dają wciąż tak, jak dawały,  
   więc w swoje ręce weź mnie, o Panie, jak dar, bo Twój jestem cały. 
Ref.    Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci silne ręce moje. 
     Dodawaj sił im nieustannie, by udźwignęły świat ku Tobie. 
     Daję Ci serce swoje, Panie, daję Ci silne ręce moje. 
     Dodawaj sił im nieustannie, by udźwignęły świat. 
2. Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek,  
  jak człowiek serce i dwie ręce miałeś. 
  To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi, jak chleb powszedni dawałeś. 
   O Panie, naucz człowieka tej sztuki, by sercem patrzył, miłował i bronił, 
   bo Ty do świata wyciągasz ramiona i miłość podajesz na dłoni. 
 

17. Bóg jest Miłością, zbawieniem darzy  

 i kocha bardzo mnie, dziecię swe. 
Ref.  Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest Miłością    
   Bóg jest Miłością, miłuje mnie. 
2. Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, 
 aby do Nieba prowadził mnie. 
 

18. 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. 



19. Jezus moim jest przyjacielem, moje życie jest z Nim radosne. 

  Wiem, że mnie kocha i nie opuści, na Niego mogę liczyć zawsze. 
 Ref. (2x)  On i ja - On jest moim Bogiem, 
     On i ja - każdy Mu odpowie, 
     On i ja - On jest taki dobry, 
      On i ja - świat jest z Nim cudowny,  (cudowny jest). 
2. Kiedy mi smutno, kiedy mi źle, kiedy mnie trapią różne zmartwienia, 
 wtedy do mego Pana przychodzę, bo On jest źródłem mego wytchnienia. 
 

20. Twoja Krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej Krwi.  

  Twoja Krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie. 
  Omywa tak, abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg. 
  Mój Jezu, zmazujesz winy me. 
 

21. Już gościsz, Jezu, w sercu mym;  

 dzień ten jest szczęścia mego dniem.  
  Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,  
  bądźże uwielbion, Boże mój! 
2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? Chcę ofiarować zapał swój, 
 by zawsze pełnić wolę Twą, zachować czystą duszę mą. 
3.  Jezu, pozostań w sercu mym. Tylko Ty sam zamieszkaj w nim! 
  Dopomóż mi w godzinie złej wytrwać w miłości, Jezu, Twej. 
 

22. Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń,  /2x  

  teraz zawsze, na wieki. Amen.   
  Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.  /2x 
 

23. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie! 

1.  Za to, że dałeś nam wiarę.      2.  Za to, że dałeś nam miłość. 
3.  Za to, że dałeś nam siebie.     4.  Ty nam przebaczasz grzechy. 
5.  Ty nam przywracasz życie.    6.  Za to, że jesteś z nami.  
7.  Tobie śpiewamy z radością. 

 

24. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja,  

  niech obroną będzie nam, alleluja. 
2.  Jego Słowo zawsze trwa, alleluja, wieczną prawdę w sobie ma, alleluja. 
3.  Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja, braciom je radośnie nieść, alleluja. 
4.  Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja, i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja. 
5.  Źródło życia, Panie nasz, alleluja, Ty nam wieczne życie dasz, alleluja. 
6.  Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja, w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja. 
 

25. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,   chwała i cześć Jezusowi.  

  Chwała, niech będzie chwała, tak, Jemu chwała i cześć. 
 



26. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest.  

  Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż. 
    Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,  
    wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się. 
 

27. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.  

 Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem. 
 Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je.  
 Niech Twój święty Duch dziś ogarnia mnie. 
 

28. Pan jest światłem na mej drodze kogóż lękać więc się mogę? 

Pan obrońcą mego życia, przed kim mam czuć trwogę? 
Ref.   Śpiewaj Alleluja! Bo Pan potężny, Bóg – Twój Pan. 

Śpiewaj: Alleluja! Bo chwały godzien jest On sam. 
Śpiewaj: Alleluja! Bo On prowadzi nogi twe. 
Śpiewaj: Alleluja! Bo Pan kocha Cię. 

2. Choćby mnie i opuścili najbliżsi, 
to ani chwili ja samotny nie zostanę, otoczony moim Panem. 
Pośród radosnego trąb grania popłynie wdzięczność do Pana. 

3.  Pan mój zawsze mnie osłoni swoim płaszczem, swymi dłońmi 
i okryje mnie na wieki majestatem swej opieki. 
Moje nogi i życie całe utwierdzi na skale. 

 

29. Ref.  Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi, prosi byś był światłem.  

            Byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca swoim Ciałem.  
            Zostań, zostań wśród nas, o Panie.  
1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.  
    Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.  
2.    Twoja Krew niechaj jest napojem mocy i kieruje zapał kroków w Twoje ślady. 
        Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,  
        Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. 
3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół, bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.  
   Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości, z Twego serca płynie nowe przebaczenie. 
 

30. Ref. (2x)  Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 

Wszystko mogę w Tym, który kocha mnie! 
 On Drogą mą, którą kroczyć mam.   Nadzieją, bez której nie mogę żyć. 

On Wiarą jest, co uskrzydla mnie.    Miłością, miłością!   
 

31. Chwalimy Pana dziś,  chwalimy Pana dziś, 

  za łaskę, którą daje nam  za łaskę, którą daje nam. 
  Chwalimy Pana dziś,    chwalimy Pana dziś, 
  za Jego moc,     za Jego moc. 
 Dziś z otwartym sercem stoję przed Nim,   by oddać Mu siebie,   me szczere ja. /x2  



32.   Nie jestem sam, nie jestem sam. Jezus jest ze mną. 

Nie jestem sam, nigdy nie jestem sam. 
Jezus obiecał wziąć moją dłoń na zawsze. 
Nie jestem sam, nigdy nie jestem sam. 

1. Choć na tej drodze są troski i smutki, ja nigdy nie martwię się. 
Bo Ktoś stoi przy mnie, pomaga i cieszy, z dnia na dzień prowadzi mnie sam. 

2.  Panie mój, pragnę wielbić Cię stale, codziennie dla Ciebie żyć. 
Służyć Ci zawsze, miłować nad wszystko, serce na wieki Ci dać. 

3. Panie, powierzam Ci moje marzenia i myśli moje, i sny. 
Z wielką ufnością, nadzieją i wiarą dla Ciebie, mój Panie, chcę żyć. 
 

33.  Oddaję Ci życie swe, Ty Panie wiesz, jakie jest.  

Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. 
1. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy.  

Obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie. 
Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie,  
rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. 

2. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym, z Twą łaską i miłosierdziem. 
Otocz mnie ramieniem Swym, bo ja...   Oddaję Ci życie swe... 

3. Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy. 
Jezu jesteś Panem mym, Zbawicielem mym.  

Oddaję Ci życie swe…  Daj Ducha Świętego… 
 

34. Ubi caritas et amor, ubi caritas – Deus ibi est. 

Tam, gdzie miłość jest i dobro – tam, gdzie miłość jest – tam mieszka Bóg! 
 

35. 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.   /2x   
2.  Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,  
 żeby nasza już nie była nigdy sama. 
    Święty Józef tatusiowi dopomoże  
    i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą, Boże. /2x 
 

36. „Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie” - to nasze rycerskie hasło,  

  ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno.   /2x 
2. Naprzód przebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. 
 Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.   /2x 
3.  Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, podnosząc w górę swe czoła. 
  Przed nami życie rozkwita w wiośnie. Odważnie, bo Jezus woła.   /2x 

  



37. Ref. (2x)   „Ave Maryja” – woła cały świat.  

Ave Maryja – Matko Boga i nas. 
1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg.  
 Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb. 
 Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los 
 i wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton. 
2.  Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie „Ave” pieśń. 
  Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. 
  Niech nigdy nie ustanie pozdrowień „Ave” moc. 
  Ty naszym hymnem stań się,  pragnieniem naszym bądź. 
 

38. Jest na świecie miłość,  

  której imię srebrzystym promieniem obiegło ziemię,  
  gdy ci będzie smutno - imię to wypowiedz, a przy tobie Ona zjawi się. 
Ref.   Matka z radością poda dłoń,  
    gdy powiesz: Mario w Tobie ufność mam. 
    Kiedy jesteś przy mnie - znika ból i w oczach łzy. 
    Pragnę z Tobą iść - Ty dodaj sił. 
2. Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości. 
 Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko i jak dziecko powiedz: Kocham Cię. 
 

39. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,  

   gdzie króluje Jej oblicze, na Nim cięte rysy dwie. 
   Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, 
   byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 
Ref. (2x)  Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być! 
    O pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. 
2. W jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła, 
 bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma. 
 I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,  
 gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 
3.  Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma, 
  gdzie ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da. 
  Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe 
  i wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc Cię: 
 

40. Po całej ziemi brzmi: Ave Maryja.  

   Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo. 
  Już dwa tysiące lat chronisz w swych dłoniach świat, Ave Maryja.   



41. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, powierz się Matce.  

    Kiedy rozpacz rozdziera twe serce, ofiaruj się Jej. 
Ref.  Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, 
    która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. 
 Ona - Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, 
 będzie uczyć ciebie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. 
2.   Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce. 
   Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się Jej. 
3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce. 
 Gdy w twym sercu znów gości trwoga. ofiaruj się Jej. 
 Ref.  Matce, która pod krzyżem stała, ...Ona - Matka, która ... 
 

42. Ref.:  
Jak paciorki różańca - przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski.  

A ty Bogu je zanieś, połączone w Różaniec, Święta Panno Maryjo, pełna łaski! 
1.    My także mamy małe zwiastowania. My też czekamy Twego nawiedzenia.  
  My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.   

W tajemnicach radosnych - módl się za nami! 
2.   Ty też płakałaś i doznałaś trwogi. I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.  

Gdy nas mrok otoczy,  nie jesteśmy sami.  
W tajemnicach bolesnych - módl się za nami! 

3.   My także mamy swą Ojczyznę w Niebie. Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.  
Tam w pełnym słońcu  wszyscy się spotkamy. 
W tajemnicach chwalebnych - módl się za nami! 
 

43. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi,  

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,  
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. 

Ref. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, 
by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. 

2.   Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. 
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. 
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. 

 

44. Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas.  

Chce u Syna znów wyprosić Cud przemiany serc. 
Ref. Uczyńcie, co wam mówi Syn, Przyobleczcie wiarę w czyn. 

Niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z was. 
2. Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas.  

  Naucz, Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom. 
3. Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg? 

  Naucz, Matko, jak powtórzyć Betlejemską noc. 


