
Wejście
https://www.youtube.com/watch?v=mo_02WME1H8

Chcę przestąpić Jego próg
Z dziękczynieniem w sercu mym
I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,
Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!
Pan radością mą, Pan radością mą,
Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Ofiarowanie
https://www.youtube.com/watch?v=rgB9m5f4nPM

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. 

Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg, 
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz. 
Cała władza jest w Jego ramieniu, 
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.

Komunia
https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU

1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie 
Brałeś dziateczki w obięcia swe. 
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie. 

2. Byłeś dzieciątkiem, Ty wielki Boże, 
W żłóbku płakałeś nad światem złym. 
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze, 
Serce me 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU
https://www.youtube.com/watch?v=rgB9m5f4nPM


4. Rzekłeś: "Nie może ze Mną 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 rostanę ze światem tym, 
Zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie, 
Niech wiecznie spocznę przy Sercu Twym.

Uwielbienie
https://www.youtube.com/watch?v=MOmnfB_Knf8

Jezus jest tu, Jezus jest tu,
O wznieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
Jezus jest tu!

2.Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas,
O wnieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
Pan jest wśród nas!

3.Bóg kocha nas, Bóg kocha nas,
O wznieśmy ręcę, wielbiąc Jego Imię,
Bóg kocha nas!


