
 

Na drugi brzeg 

Tak jest mało czasu mało dni 

Serce bije tylko kilka chwil. 

Niespokojne czeka wierci się 

Kiedy w końcu Ty przytulisz je. 

Tak jest mało czasu mało dni 

Serce bije tylko kilka chwil. 

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem 

Że na pewno ty rozpoznasz mnie. 

 

Zabierzesz mnie na drugi brzeg 

Za Tobą będę do Nieba biegł. 

Zabierzesz mnie na drugi brzeg 

Za Tobą będę do Nieba biegł. 

 

Nie jest wcale ciężko kiedy wiem 

Że na końcu drogi spotkam Cię. 

Chociaż było tyle trudnych dni 

Codziennie bliżej Nieba warto być. 

Tak jest mało czasu mało dni 

Serce bije tylko kilka chwil. 

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem 

Że na pewno ty rozpoznasz mnie. 

 

Zabierzesz mnie ... /x2 

 

Mijają godziny mija czas 

Szukam Cię na niebie pośród gwiazd. 

Nie wiem czy Cię poznam ale wiem 

Że na pewno ty rozpoznasz mnie. 

 

Zabierzesz mnie ... /x3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tato 

 

Nie boję się gdy ciemno jest  

Ojciec za rękę prowadzi mnie |x2  

 

Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz a  

Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz  

Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno a  

Przez cały dzień czuwasz nade mną  

 

REF:  

 

Czasem się martwię czegoś nie umiem  

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz  

Śmieję się głośno kiedy żartujesz  

Bardzo cię kocham i potrzebuję  

 

REF:  

 

Nasz Ojciec mieszka w niebie  

Kocha mnie i ciebie  

On nas kocha, kocha mnie i ciebie  

 

REF:  

 

Sanki są w zimie rower jest w lato  

Mama to nie jest to samo co Tato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święty 

Taki duży, taki mały, może świętym być...  

Taki gruby, taki chudy, może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być...  

 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  

Kocha bliźniego, jak siebie samego...  

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  

Kocha bliźniego, jak siebie samego...  

 

Taki duży, taki mały . . .  

 

Kto się nawróci, ten się nie smuci:  

Każdy święty chodzi uśmiechnięty.  

Tylko nawrócona jest zadowolona:  

Każda święta chodzi uśmiechnięta...  

 

Taki duży, taki mały . . .  

 

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  

Bo święta załoga kocha tylko Boga...  

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,  

Bo święta załoga kocha tylko Boga...  

 

Taki duży, taki mały . . .  

 

Święty Tomaszu z Aquinu, święty Ignacy z Loyoli,  

święty Franciszku Xawery, święty Stanisławie Kostko,  

święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianney,  

święty Janie Bosco, święta Katarzyno z Sieny...  

 

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?  

Są między nami w szkole i w pracy!  

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?  

Są między nami w szkole i w pracy!  

 

Taki duży, taki mały . . . 

 

 

 

 

 

 



Aniele Boży, Stróżu Mój 

 

 

1.Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było  

Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło  

Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba  

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba  

 

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu  

Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu  

Aniele, Aniele wysłanniku Boga  

Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga  

 

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,  

Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,  

Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,  

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba  

 

Ref.: Aniele, Aniele...  

 

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,  

Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,  

Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,  

Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła  

 

Ref.: Aniele, Aniele...  

 

 

 


