
1. Oto jest dzień, /x2 
Który dał nam Pan. /x2 
Weselmy się. /x2 
I radujmy się w nim. /x2 
Oto jest dzień, który dał nam Pan! 
Weselmy się i radujmy się w nim. 
Oto jest dzień, oto jest dzień, 
Który dał nam Pan! 
===========================
1. Schowaj mnie pod skrzydła Twe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie Królem Tyś spienionych wód
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
============================
Pan jest pasterzem moim, niczego mi 
nie braknie. Na niwach zielonych pasie 
mnie, nad wody spokojne prowadzi 
mnie. x2

=============================================

Nie zabraknie mi nigdy chleba        
Nie zabraknie mi nigdy wody           
Bo ty Panie jesteś chlebem z nieba    
Jezu jesteś źródłem mym.              

1. Pan Jezus już się zbliża, już puka do 
mych drzwi, Pobiegnę Go przywitać, z 
radości serce drży. 
R: O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza
mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie 
przyjął Cię. 

1. Nie jestem godzien Panie, byś w sercu 
moim był, Tyś Królem wszego świata, a jam 
jest marny pył. O szczęście... 

2. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu 
płyną łzy, Bom zranił Serce Twoje, o Jezu, 
odpuść mi. O Szczęście... 

4. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty 
kochałeś mnie, Przyjm serce me oziębłe, a 
daj mi Serce Twe. O szczęście...
===========================
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić, 
By nasycić życia głód.

BÓG NIE UMARŁ JEZUS ŻYJE /3x  On żyje 
pośród nas.    
daj Mu ręce swe,                   
daj Mu nogi swe,
daj Mu serce swe
daj Mu duszę swą,
ON TWOIM PANEM JEST!     
=========================
Bóg jest tu, Bóg jest tam!
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam!
Światłem jest, w ciemną noc
i w modlitwie mej słyszę jego głos!
Bóg jest tu, dobry jest!x2
W każdy czas!
==========================

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, 
mów:

Ref. Amen, jak Maryja, amen, jak Maryja, 
Amen, widocznie Bóg tak chce.(na pewno)
Tak jak Maryja, (i Józef) wypełniaj wolę Boga, 
(jedyną)
I zanieś tam swój uśmiech, (i serce) gdzie 
często płyną łzy.

2. Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, 
mów.

3. Kiedy w twym sercu nic więcej, prócz bólu, 
mów.

PIEŚNI NA I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
OTO JEST DZIEŃ

https://www.youtube.com/watch?v=Md1HbV4uoSY
NIE ZABRAKNIE MI NIGDY WODY

https://www.youtube.com/watch?v=7D-UOZtidhY
PAN JEZUS JUŻ SIE ZBLIŻA

https://www.youtube.com/watch?v=pxgqBVN8qMc
PAN JEST PASTERZEM MOIM

https://www.youtube.com/watch?v=bpvr24Aw250
JEZUS UMARŁ, NIE ON ŻYJE

https://www.youtube.com/watch?v=nddna7bHcXI
KIEDY CI SMUTNO I NIC NIE WYCHODZI

https://www.youtube.com/watch?v=Z7BHp0ZFuLc


