
Wiersze 
1. 

„Zejdź po raz pierwszy do mnie, mój Chryste, 
Zejdź i uszczęśliw swoją dziecinę,  

Duszę mam białą, serce mam czyste,  
O racz w nim przyjąć gościnę.” 

2. 
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" 

(Mk 10,14) 
3. 

„Pan Jezus już się zbliża,  
Już puka do mych drzwi.  
Pobiegnę Go przywitać,  Z radości serce drży... „ 

4. 
 „Święty czas jest w owej chwili,  

Gdy się Jezus ku mnie chyli.  
Wiem, że kocha mnie niezmiernie,  Chcę i ja Go kochać wiernie. „ 

 5. 
„O szczęście niepojęte,  

Bóg sam odwiedza mnie.  
O Jezu, wspomóż łaską,  Bym godnie przyjął Cię. „ 

6. 
 „Przyjdź o Jezu proszę Cię,  

Niech Twym dzieckiem stanę się.  
Broń od złego duszę mą,  Niech na wieki będzie Twą. „ 

7. 
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. 
8. 

Jak to słońce na błękicie,  
Krzesze skierkę po iskierce.  
Tak przez całe ludzie życie,  Promieniować musi serce! 

9. 
Boże, choć Cię nie pojmuje,  
Jednak nad wszystko miłuję.  

Nad wszystko co jest stworzone,  
Boś Ty dobro nieskończone. 

10. 
Błogosławiony jesteś Panie,  

Za nieskończoną miłość.  
Którą niesiesz ze sobą,  

Za łaskawość którą mnie darzysz.  
Za Twoją dobroć milczącą,  

Za moje życie, radość i smutek. 
11. 

Kiedyś o Jezu chodził po świecie, 
Brałeś dziateczki w objęcie swe.  

Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię, Do serca Twego przytul i mnie. 
12. 

Jam jest chleb życia,  
To jest chleb.  

Który z nieba zstępuje,  
Kto go pożywa, nie umrze. 

13.  
Pod Twoją obronę Ojcze na niebie,  

Grono Twych dzieci swój powierza los.  
Ty nam błogosław ratuj w potrzebie,  

I broń od zguby gdy zagraża cios. 
14. 

Będziesz miłował Pana Boga swego,  
Ze wszystkiego serca swego.  
Ze wszystkiej duszy swojej,  
I ze wszystkich sił swoich.  

A bliźniego swego,  Jak siebie samego. 
15. 

Może jeśli będę dobrym człowiekiem,  
Który chce lepszym być każdego dnia.  
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,  Bo chrześcijanin to właśnie ja! 

 



16. 
Przyjdź o Jezu proszę Cię,  

Niech Twym dzieckiem stanę się. 
Broń od złego duszę mą,  Niech na wieki będzie Twą. 

 
17. 

Serce moje ptakiem wzlata 
Najradośniej wita Cię, 

Zrywam kwiaty, sypię róże Na spotkanie Twe. 
18. 

Tysiącem rąk mnie głaszcze. 
Tysiącem rąk mnie całuje. 

Tysiącem owoców mnie karmi. 
Na tysiącach skrzydeł mnie unosi. 

U niego jestem jak dziecko w swoim domu. 
On jest moim Bogiem. Bóg jest miłością. 

 
 


