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Spis pieśni dla kandydata do Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej 

w Parafii Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku 

Jeden chleb 

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 

Z soku wielu winnych gron pochodzi. 

Ref. Jak ten chleb co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość łączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, 

Zabłąkane owce, które giną, 

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 

Byśmy jedną stali się rodziną. Ref. 

3. Na ramiona swoje weź, o Panie, 

Tych, co sami wrócić już nie mogą! 

Niechaj zjednoczenia cud się stanie, 

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą. Ref. 

Barka 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca 

Słów Bożych prawdą. 

Ref.:  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą 

I czyste serce. Ref. 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu 

I samotności. Ref. 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich  

Twej prawdy siecią 

I słowem życia. Ref. 

 

 

Matka 

Była cicha i piękna jak wiosna, 

Żyła prosto, zwyczajnie jak my. 

Ona Boga na świat nam przyniosła, 

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

Ref. Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 

Dzisiaj światu potrzeba dobroci, 

By niepokój zwyciężyć i zło. 

Trzeba ciepła co życie ozłoci, 

Trzeba Boga więc ludziom nieśmy Go, 

Tak jak On. Ref. 

Gdy idziemy poprzez świat 

Gdy idziemy poprzez świat - chwalmy Boga, 

W każdym miejscu, w każdy czas - chwalmy Boga 

Nie ma w życiu zbędnych dni, każdy chwila ważna 

jest, 

W każdej zobacz Bożą myśl. 

Ref. Bo Bóg naszym Ojcem, 

Bo Bóg kocha nas, 

On szlak nam wyznacza 

I sam prowadzi nas. 

2. Gdy nam szumi górski las - chwalmy Boga, 

Gdy widzimy dobry film - chwalmy Boga, 

Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal, 

Które Bóg przeznaczył ci. Ref. 

3. Gdy cierpienia przyjdzie czas - chwalmy Boga, 

Kiedy wszystko złości nas - chwalmy Boga, 

Gdy przychodzą smutne dni, przyjmij trudne dobro 

też, 

Które Bóg przeznaczył ci. Ref. 

Czekam na Ciebie 

1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały, 

Ciche błagania ku niebu ślę. 

Twojego przyjścia czeka świat cały, 

Sercem gorącym przyzywa Cię. 

Ref. Spójrz, czekamy na tej ziemi, 

Przybądź, Jezu, pociesz nas! 

Szczerze kochać Cię będziemy. 
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Przyjdź, o Jezu, bo już czas. 

2. Usłysz, Maryjo, głos twoich dzieci, 

Tyś naszą matką na każdy dzień. 

Podaj nam słońce, które rozświeci 

Grzechu i błędu straszliwy cień. Ref. 

Ofiaruję Tobie 

Ofiaruje Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem 

Twój, aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz: Tyś 

miłością mą jedyną jest. 

Oto jest dzień 

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!  

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 Serce Twoje zranił,  

o Jezu, odpuść mi. Ref. 

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,  

jak Ty kochałeś mnie, 

Przyjm serce me oziębłe,  

a daj mi Serce Twe. Ref. 

Czarna Madonna 

1. 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. 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: Ref. 

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: Ref. 

Dobry Jezu, a nasz Panie 

Dobry Jezu, a nasz Panie daj im (jej, mu) wieczne 

spoczywanie! (x3) 

Przed tak wielki Sakramentem 

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy 

wraz, niech przed Nowym Testamentem starych praw 

ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni 

wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie 

nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, 

dzięki, czci. A równemu im Duchowi niechaj wieczna 

chwała brzmi. Amen. 

O, zbawcza Hostio 

O, Zbawcza Hostio godna czci, 

Co lud do niebios wiedziesz bram: 

Znój srogi nęka wiernych Ci, 

daj siłę, pomoc ześlij nam. 

Jednemu w Trójcy Władcy ziem, 

Niech będzie chwała w każdy czas. 

Niech On wieczystym życiem swym. 

W Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. 
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Chwalcie łąki umajone 

Chwalcie łąki umajone, 

Góry doliny zielone. 

Chwalcie cieniste gaiki, 

Źródła i kręte strumyki. 

Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami. 

Chwalcie z nami Panią Świata, 

Jej dłoń nasza wieniec splata. 

Ona dzieł Boskich korona, 

Nad Anioły wywyższona. 

Choć jest Panią nieba, ziemi, 

Nie gardzi dary naszymi. 

Wdzięcznym strumykiem mruczeniem, 

Ptaszęta słodkim kwileniem. 

I co czuje i co żyje, 

Niech z nami sławi Maryję. 

Witaj pokarmie 

1. Witaj pokarmie w którym niezmierzony 

Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony 

Witaj napoju zupełnie gaszący 

Umysł pragnący. 

2. Witaj krynico wszystkiego dobrego 

Gdy bowiem w sobie masz Boga samego 

Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności 

Niesiesz godności. 

3. Witaj z niebiosów manno padająca 

rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca 

wszystko na świecie co jedno smakuje 

w tym się najduje. 

4. Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego 

Drzewo owocu pełne żywiącego 

Kto cię skosztuje śmierci się nie boi 

Choć nad nim stoi. 

5. Witaj jedyna serc ludzkich radości 

Witaj strapionych wszelka łaskawości 

Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają 

K’Tobie wołają. 

Do Ciebie Matko, szafarko łask 

1. Do Ciebie Matko szafarko łask,  

Błagalne pienia wciąż płyną.  

Twa dobroć świeci nad słońca blask,  

Nadzieją Tyś nam jedyną.  

Ref. W cierpienia czas, pomocą darz,  

I nieustannie ratuj nas! 

2. Gdy Twojej chwały niebieski tron,  

Daleki duszy cierpiącej.  

Spoglądnij na nas przez obraz on,  

Pomocy Nieustającej. Ref. 

3. Twe oczy jakże łaskawe są,  

Pociąga słodycz z nich Twoja.  

Ufamy mocno, że ulżysz łzom,  

I wsparciem staniesz się w znojach. Ref. 

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. Ref. 

3. Wszystko Tobie oddać pragnę, 

W duszy czuję święty żar. 

To Ty dajesz dziecku swemu 

Twojej łaski Boży dar. Ref. 

Panie, dobry jak chleb 

Ref.: Panie dobry jak chleb, 

bądź uwielbiony od swego Kościoła, 

bo Tyś do końca nas umiłował, 

do końca nas umiłował. 

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 

byśmy do nieba w drodze nie ustali. 

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 

dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Ref. 

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 

a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Ref. 

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 

jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 

Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem. Ref. 
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Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał, 

a w znaku Chleba z nami pozostałeś 

i dla nas zawsze masz otwarte Serce, 

bo Ty do końca nas umiłowałeś. Ref.  

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony 

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Gdzie Bóg, Król świata całego  

dokonał życia swojego. 

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Ta sama Krew Cię skropiła,  

która nas z grzechów obmyła. 

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Z Ciebie moc płynie i męstwo,  

w Tobie jest nasze zwycięstwo! 

Ach, mój Jezu 

1. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz  

W Ogrójcu zakrwawiony! 

Tam Cię Anioł w smutku cieszył,  

Skąd był świat pocieszony.  

Ref. Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, 

Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie,  

Bo Cię kocham serdecznie. 

2. Ach, mój Jezu, jakeś srodze  

Do słupa przywiązany. 

Za tak ciężkie grzechy nasze  

Okrutnie biczowany. Ref. 

Pod Twą obronę 

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, 

Grono Twych dzieci swój powierza los. 

Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 

I broń od zguby, gdy zagraża cios. 

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, 

Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz, 

Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, 

Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 

 

 

 

Wesoły nam dzień dziś nastał 

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, 

Którego z nas każdy żądał: 

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, 

Alleluja, Alleluja! 

2. Król niebieski k`nam zawitał, 

Jako śliczny kwiat. zakwitał: 

Po śmierci się nam pokazał. 

Alleluja, Alleluja! 

3. Piekielne moce zwojował, 

Nieprzyjaciele podeptał, 

Nad nędznymi się zmiłował. 

Alleluja, Alleluja! 

Zwycięzca śmierci 

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, 

Wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana. 

Naród niewierny, trwoży się, przestrasza, 

Na cud Jonasza, Alleluja. 

2. U stąpcie od nas, smutki i trosk żale, 

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. 

Ojcu swojemu już uczynił zadość, 

Nam niesie radość. Alleluja. 

Otrzyjcie już łzy, płaczący 

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie 

Wszyscy w Chrystusa wierzący,  

weselcie się, radujcie.  

Bo zmartwychwstał samowładnie,  

jak przepowiedział dokładnie.  

Alleluja, alleluja,  

Niechaj zabrzmi - Alleluja 

2. Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób 

wtłoczyli  

Darmo dla pewności wszelkiej  

zbrojnej straży użyli.  

Na nic straż, pieczęć i skała,  

nad grobem w Pana się zdała.  

Alleluja, alleluja,  

Niechaj zabrzmi - Alleluja 

 


