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ABRAHAM 

 

Abraham nie miał syna i płakał każdej nocy,  

że kiedy będzie stary nie będzie miał pomocy. 

A żona Abrahama na imię miała Sara 

nie mogła mu urodzić bo była już za stara. 

 

I Pan Bóg mu obiecał, że dostanie ziemię 

będzie miał tylu synów ile gwiazd na niebie. 

Abraham Boga słuchał i miał taką wiarę, 

że Bóg obdarzył synem to małżeństwo stare. 

 

Kiedy Bóg coś obiecuje – UJE! 

Zawsze słowa dotrzymuje – UJE!  

Kiedy Bóg coś obiecuje – UJE! 

Zawsze słowa dotrzymuje – UJE!  

 

A Boża obietnica tak się wypełniła,  

że syna Izaaka żona mu urodziła. 

I morał z tej historii panowie, drogie panie,  

kto się na Bogu oprze, na końcu zmartwychwstanie! 
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ANIOŁ  

 

Cały Boży dzień  

chodzi za mną jak cień – mój Anioł! 

Gdy świeci słońce, pada deszcz,  

On zawsze wiernie przy mnie jest – mój Anioł. 

 

Wieczne ze mną ma kłopoty, w mojej głowie tylko psoty  

Cierpliwie uczy mnie, jak mam zachować się – mój Anioł! 

 

Przyjacielem jest jak starszy brat, bo mam tylko 11 lat 

I bardzo kocha mnie, pomagać w szkole chce – mój Anioł! 

 

Na meczu wiele goli uciekało mi, 

On tupnął nogą z miną srogą – Piotrek! Co Ci?! 

Za rękę bardzo mocno ścisnął mnie 

Już wiedziałem czego Anioł ode mnie chce! 

 

Pilnuje mnie i w dzień i w noc, poprawia mi na łóżku koc, 

Aniele Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój Aniołku! 
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MY GOD (na melodię ANIOŁ) 
 

Nothing you could say could tear me away from my God 

Nothing you could do, 'cause I'm stuck like glue to my God 

I'm sticking to my God like a stamp to a letter, 

Like birds of a feather we stick together. 

I'm tellin' you from the start,  

I can't be torn apart from my God. 

 

Nothing you could do could make me untrue to my God 

Nothing you could buy could make me tell a lie to my God 

I gave my God my word of honour to be faithful, and I'm gonna. 

You best be believing I won't be deceiving my God. 

 

As a matter of opinion I think he's tops 

My opinion is he's the cream of the crop. 

As a matter of taste, to be exact, 

He's my ideal, as a matter of fact. 

 

No muscle bound man could take my hand from my God 

No handsome face could ever take the place of my God, 

 

He may not be a movie star,  

but when it comes to bein' happy, we are. 

There's not a man today who could take me away  

from my God 
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ARMIA PANA 

 

Słyszę już armii Pana głos. 

Słyszę już armii Pana głos. 

Słyszę armii głos. 

Słyszę Pana głos. 

To idzie armia Pana!  

To idzie armia Pana! 

To idzie armia Pana! 

Hej! Uwielbiając Go! 

 

Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim,  

że Jezus Królem jest. 

Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim,  

że Jezus Królem jest. 

Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim,  

że Jezus Królem jest. 

Że Jezus Chrystus Królem królów jest! 
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BARKA 

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem 

Szukał ludzi gotowych pójść za nim 

By łowić serca słów Bożych prawdą. 

 

O Panie to Ty na mnie spojrzałeś  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię 

Swoją barkę pozostawiam nad brzegiem 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 

Jestem ubogim człowiekiem 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą i czyste serce.  

 

Ty potrzebujesz mych dłoni 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu i samotności. 

 

Dziś wypłyniemy już razem  

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią i słowem życia. 
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BATTI CINQUE 

 

Mi han detto che il pallone con cui gioco 

la domenica mattina 

forse é fatto da un bambino, 

un bambino come me 

 

E' così… sì sì purtroppo é così 

 

E pure le mie scarpe quelle nuove, quelle tutte colorate 

con le luci incorporate che “più belle non si può” 

 

E' vero o no? forse sì, forse no 

 

Chissà se tutti i miei giochi elettronici,  

i tuoi pelouches e tutte le mie bambole 

sono fatti da bambini di un paese lontano 

dove il cielo si confonde con il mare 

 

Se é così non si può, se é così non si può 

 

Quarto quarti di silenzio per ricordare chi é più in là, 

oltre i monti ed il mare  

c’é chi ha solamente un sogno di felicità 
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quarto quarti di silenzio per chi una voce non ce l’ha: 

un silenzio perché forse  

meglio di me può dar voce alla voce del cuore 

quest’ istante é per te, solamente per te 

„batti un cinque” da lontano con me! 

 

E parlare di te, raccontare di te 

e dar voce alla voce del cuore 

quest’ istante é per te, solamente per te, 

batti un cinque il più forte che c’é! 

 

Vorrei chiamarti amico 

perché certo, come me, 

ci correresti dietro a quel pallone 

e forse nei tuoi sogni anche tu 

somigli a me: 

saresti tu a segnare, tu il campione! 

Mi insegneresti come si può vincere 

in certi giochi nuovi di elettronica; 

diventeremmo amici 

com’é bello che sia 

perché un bambino vive in allegria 

 

Oh oh oh-oh oh oh-oh oh oh ssst! 
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Quarto quarti di silenzio,  

ma dopo “batti un cinque”, vai! 

Sarà un ponte grande intorno al mondo, 

ci farà incontrare in tutte le città 

“batti cinque!” batti un cinque 

per dire a tutti che ci sei! 

Che hai diritto anche tu, 

a un domani anche tu, 

come tutti i bambini del mondo 

che il domani é di tutti, 

é il futuro del mondo, 

e il futuro ha bisogno di te! 

 

Batti un cinque anche tu, 

batti un cinque anche tu come 

tutti i bambini del mondo 

perché il “tanto lontano, 

oltre i monti ed il mare…” 

 …il lontano é a due passi da qui 

Batti cinque! Batti cinque! 

 

 Il lontano é a due passi da qui! 

 batti cinque!  
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BOŻA RADOŚĆ 

 

Boża radość jak rzeka 

Boża radość jak rzeka 

Boża radość wypełnia duszę mą. 

 

Boży pokój jak rzeka 

Boży pokój jak rzeka 

Boży pokój wypełnia duszę mą. 

 

Boża miłość jak rzeka 

Boża miłość jak rzeka 

Boża miłość wypełnia duszę mą. 
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CÓŻ CI JEZU DAMY 

 

Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie? 

Serca Ci składamy, korne dziękczynienie. 

 

Panie nasz króluj nam 

Boże nasz króluj nam 

Poprzez wieczny czas  

Króluj Jezu nam. 

 

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu 

Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. 

 

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe 

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. 
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CUDA 
 

Gdy pomyślę ile już cudów wydarzyło się 

Jak Bóg wskrzeszał i słońca wstrzymał bieg 

Czuję się jak w pięknym śnie. 

 

Napotkasz cud niejeden raz 

Znak to, że jest Bóg wśród nas 

Tych cudów moc to jest Boski plan 

Dziełem są Jego rąk – dał je nam! 

 

Dzięki za księżyca blask i za drogi mlecznej szlak 

Dzięki Panie za Twą niedościgłą moc  

I za miłość wielką tak! 
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CZARNA MADONNA 
 

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. 

 

Madonno, Czarna Madonno  

jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno, 

W ramiona Twoje się skryć! 

 

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: 

 

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: 
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DZIECI ŚWIATA 
 

Nadszedł już czas by się wsłuchać w serca głos 

Stanąć wraz ująwszy brata dłoń. 

Razem zmienić świat, by miłość mogła żyć, 

Mogła trwać żeby ludziom szczęście dać. 

Panie nasz Ty nie odwracaj oczu Swych 

Świat tak zły lecz póki jeszcze trwa 

W młodych sercach żal, nadziei przyjdzie czas 

Przyjdą dni, że powiemy Tobie patrz: 

 

 Oto Twój świat i Twoje dzieci  

 To od nich Panie taki bije blask, tak dobro świeci. 

 Mogli wybrać zło lecz silni łaską Twą 

 Razem szli by lepszy tworzyć świat i lepsze dni. 

 

Przemija czas, życie jako zimny głaz 

Toczy się wśród chłodu ludzkich serc. 

Lecz gdy wiarę masz, to siły znajdziesz też  

Aby żyć, by dla ludzi ludzkim być. 

 

 Więc twardą pięść zmień w ciepło dłoni 

 I pokaż uśmiechniętą twarz swym braciom przecież wiesz że oni 

 Pragną tak jak ty, by przyszły lepsze dni 

Aby świat od zagłady głody wolnym był. 
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Ty Panie nasz natchnij ludzi wiarą 

Wskaż drogę w prawdziwy wolny świat. 

Aby stał się rajem, wszak niegdyś takim był  

Zanim grzech ściągnął na nas Twój gniew. 

 

 Do Ciebie dziś, my dzieci Twoje  

 Wołamy Panie chcemy z Tobą iść podając dłonie 

 Wszystkim ludziom co wyrzucą z serc swych zło 

 Będą żyć według nauk Panie Twych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Chór Dziecięcy BIEDRONKI 2017  
www.biedronki.info.pl 

WE ARE THE WORLD 
 

There comes a time when we heed a certain call  

When the world must come together as one  

There are people dying oh, and it's time to lend a hand 

to life the greatest gift of all  

We can't go on pretending day by day  

That someone, somehow will soon make a change  

We are all a part of God's great big family  

And the truth - you know love is all we need  

 

We are the world, we are the children  

We are the ones who make a brighter day so let's start giving  

There's a choice we're making we're saving our own lives  

It's true we'll make a better day just you and me  

 

Well, send'em your heart so they know that someone cares  

And their lives will be stronger and free  

As God has shown us by turning stone to bread  

And so we all must lend a helping hand  

 

When you're down and out there seems no hope at all  

But if you just believe there's no way we can fall  

Well let us realize that a change can only come  

When we stand together as one 
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DZIECKIEM BOŻYM 
 

Dzieckiem Bożym jestem ja la, la, la … 

 

Ojciec Bóg kocha nas miłość Swą zsyła nam 

Któż jak On wielkim jest? Któż jak On miłość ma? 

Święty Bóg, Ojciec nasz co dzień ma hojną dłoń 

Kocha nas dzieci Swe mimo grzechów oraz wad. 

 

Ojciec Bóg Syna dał jako dar grzesznym nam 

Jezus Bóg zniżył się, Jezus Brat zbawił nas. 

Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał radość wniósł 

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam. 

 

Słońce mam w sercu swym – bowiem Pan kocha mnie 

Cieszę się, śpiewam wciąż – bowiem Pan kocha mnie. 

Któż mi dał tyle łask: przyjaźń swą, szczęścia moc? 

Któż jak Bóg, któż jak Pan tak pokochał pięknie mnie? 
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ICH LOBE DICH 
 

Ich lobe dich 

Herr Jesus Christ 

Ich lobe dich 

Herr Jesus Christ 
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JAK DZIECI 
 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie 

One pierwsze do Królestwa mogą wejść. 

Jeśli wy nie staniecie się tak jak One 

Marną wasza droga do Królestwa jest. 

 

A więc stańcie się jak one,  

Słuchające Ojca słów. 

Zawsze w Niego wpatrzone  

I gotowe dokądkolwiek za Nim pójść. 

 

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie 

Aby mogły one spełnić misję swą 

Pokazując, że Ojciec kocha takich jak one 

Że takie tylko do Królestwa mogą wejść. 

 

Nie pytając Ojca ciągle: co i jak? 

W swej prostocie całym życiem mówiąc „tak!”. 
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JESTEŚ KRÓLEM 
 

Jesteś Królem, jesteś Królem, 

Królem jest Bóg. 

 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 

Stawajmy przed obliczem Pana  

Wielbiąc Go! 

 

Tu sei Re, tu sei Re 

Sei Re Gesu  

 

noi eleviamo i nostri cuori 

noi eleviam le nostre mani 

rivolti verso il tou trono  

lodando te. 
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KOCHAM CIEBIE JEZU 
 

Kocham Ciebie Jezu 

wznoszę ręce dając cześć  

całym światem jesteś mi 

uwielbiam święte Imię Twoje Panie mój. 

 

Kocham Ciebie Jezu  

wznoszę ręce dając cześć 

całym światem jesteś mi  

uwielbiam imię Twoje Panie mój. 
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KOCHAM CIĘ JEZU 
 

Kocham Cię Jezu w każdy czas w każdy dzień 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Wtedy gdy czuwam i wtedy gdy śpię 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Kiedy się uczę, lub gdy zrobić coś mam 

Kocham cię ze wszystkich sił 

W tłumie wśród ludzi i gdy jestem sam 

 

Ty jesteś światłem moich dni 

Ty w Hostii siebie dajesz mi 

Łaską mnie darzysz i od zła wciąż chronisz mnie. 

Ty mi pomagasz dobrym być  

Ty uczysz mnie jak lepiej żyć 

I co potrzeba by do nieba dostać się 

 

Kocham Cię Jezu czy pogoda czy deszcz 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Gdy szczęście sprzyja i gdy dokucza pech 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Kiedy się cieszę i gdy smutno mi jest 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Gdy jestem zdrowy i gdy źle czuję się 

Kocham cię ze wszystkich sił 
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Kocham Cię Jezu nade wszystko co mam 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Wtedy gdy tańczę, kiedy śpiewam i gram 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Na całe życie na dobre i złe 

Kocham cię ze wszystkich sił 

Z całego serca, z całej duszy mej 

Kocham cię ze wszystkich sił. 
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KRZYCZ ZE SZCZĘŚCIA 
 

Krzycz ze szczęścia, krzycz ze szczęścia  

bo Pan ukochał nas.  

Krzycz ze szczęścia, krzycz ze szczęścia 

bo Pan ukochał nas. 

 

Śpiewaj Panu, śpiewaj Panu 

bo Pan ukochał nas. 

Śpiewaj Panu, śpiewaj Panu 

bo Pan ukochał nas. 

 

Klaszczmy w dłonie, klaszczmy w dłonie 

bo Pan ukochał nas. 

Klaszczmy w dłonie, klaszczmy w dłonie 

bo Pan ukochał nas. 
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LILIO BIAŁA 
 

Kiedy w życiu się zagubisz 

Gdy nadejdą chwile złe 

Zwróć swe modły ku Maryi 

Ona spełni prośby twe.  

 

Lilio, lilio, lilio biała,  

Tyś jest najpiękniejszy kwiat. 

Ciebie wielbi Polska cała. 

Wielbi Ciebie cały świat! 

 

Świat ochraniasz przed burzami,  

Troską swą otaczasz nas 

Spieszysz zawsze nam z pomocą 

W każdą chwilę, w każdy czas. 

 

Miłość Twoja nie zna granic  

kochasz Matko dzieci swe.  

Dziś do Ciebie się zwracamy  

usłysz Pani prośby te. 
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LOBE DEN HERREN 
 

Lobe den Herren, 

den mächtigen König der Ehren, 

lob ihn, o Seele, 

vereint mit den himmlischen Chören. 

Kommet zuhauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 

 

Lobe den Herren, 

der alles so herrlich regieret, 

der dich auf Adelers Fittichen 

sicher geführet, 

der dich erhält, 

wie es dir selber gefällt; 

hast du nicht dieses verspüret? 

 

Lobe den Herren, 

was in mir ist, lobe den Namen. 

Lob ihn mit allen, 

die seine Verheißung bekamen. 

Er ist dein Licht, 

Seele, vergiss es ja nicht. 

Lob ihn in Ewigkeit. Amen 
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MAMA KRÓLOWA 
 

Mama czuwa, mam wie 

Czego każde dziecko chce. 

Mama kocha, 

Mama wie najlepiej. 

Czego mi brakuje. 

Czego potrzebuje. 

Mama kocha, 

Mama wie najlepiej. 

 

Nie potrzebne mamie – co? 

Brylanty, złoto i korona – bo? 

Ona piękna jest bez tego 

I błogosławiona! 

 

Można Ciebie namalować 

Można o Tobie śpiewać 

Bo Ty jesteś najpiękniejsza 

Bo Ty jesteś Królową Nieba! 
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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. 

 

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 Ona. 
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MIRACOLO 
 

Miracolo – miracolo – miracolo! 

Quando proteggo Dio con la mia umanita 

 

Da Lui protetto col Suo amore 

Protetto col Suo martirio. 
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NAJPIĘKNIEJSZA Z KOBIET 
 

Najpiękniejsza z kobiet 

Bo ma miłość w sobie 

Uczy nas miłować 

Życie w Bogu schować. 

 

Najłaskawsza Pani 

Modli się za nami 

Byśmy wypełnili  

To co mówi Pan. 

 

Kochana Maryjo.  

Prześliczna Lilio. 

Naucz nas wypełniać  

To co mówi Pan. 

Tyś to wypełniła 

Mocno w Bogu żyła 

I my dzieci Twoje  

Chcemy tak jak Ty.  
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NAUCZ NAS ŻYĆ 
 

Cały świat jest pełny Twej miłości  

I dobroci pełen każdy dzień,  

Każda chwila jest pełna radości,  

Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł. 

 

Naucz nas żyć Twoim życiem Panie 

Naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty. 

Naucz, że Prawdy w Tobie trzeba szukać. 

Bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty. 

 

Twej miłości nie zamkną puste słowa, 

Bo bez czynów martwe, próżne są. 

Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła, 

Żaden umysł nie ogarnie jej. 

 

Nie odbierze nam nikt już Twej miłości, 

Gdy jej Ducha tchnąć zechciałeś w nas. 

Rozweselasz dni naszej młodości, 

Drogowskazem jesteś w każdy czas. 
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NOWA CYWILIZACJA 
 

My nie znamy granic i podziałów 

Chcemy stworzyć własny wspólny dom 

Łańcuch miłości mocniejszy  

od nienawiści, od wojny 

Poprzez miłość zbudujemy rodzinny krąg. 

 

Popatrz jak wstaje nowe słońce 

Nad nową cywilizacją, która rodzi się 

Łańcuch miłości mocniejszy od nienawiści od śmierci 

Poprzez miłość zbudujemy wspólny dom. 

 

Dom na skale z głębokim fundamentem 

Żadna powódź, wichura nie zniszczą go 

Razem z Chrystusem zamieszkamy 

On powiedział „Ja będę z wami” 

Poprzez miłość zbudujemy rodzinny dom. 

 

Zapomnimy o kłamstwie i zazdrości 

Przebaczymy jak Bóg przebacza nam 

Niebieskim chlebem nakarmieni 

Stokrotny owoc przyniesiemy 

Poprzez miłość zbudujemy rodzinny dom. 

 



©Chór Dziecięcy BIEDRONKI 2017  
www.biedronki.info.pl 

NUEVA CIVILIZACION 
 

Una tierra que no tiene fronteras 

Sino manos que juntas formaran 

Una cadena mas fuerte 

Que el odio y que la muerte 

Lo sabemos: el camino es el amor. 

 

Un nuevo sol se levanta 

Sombre la nueva civilizacion que nace hoy, 

Una cadena mas fuerte 

Que el odio y que la muerte 

Lo sabemos: el camino es el amor. 

 

Una patria masjusta y mas fraterna 

Donde todos costruyamos la unidad, 

Donde nadie es desplazado 

Porque todos son llamados 

Lo sabemos: el camino es el amor. 

 

La justicia es la fuerza de la paz,  

El amor quien hace perdonar 

La verdad es la fuerza que nos da liberacion 

Lo sabemos: el camino es el amor. 
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OFIARUJĘ TOBIE 
 

Ofiaruję Tobie Panie mój 

Całe życie me, cały jestem Twój aż na wieki. 

Oto moje serce, przecież wiesz 

Tyś miłością mą jedyną jest. 

 

I offer you oh my Lord 

All of my life, I am yours forever 

Here is my heart, as you know  

You are my only love and joy.  

 

Vorrei offrirti o Signor, 

Tutta la mia vita, la dono a Te. 

Ecco il mio cuore, tu lo sai, 

Che amar Ti vuole per l'eternita.  
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OH, HAPPY DAY 
 

Oh happy day,  

Oh happy day  

When Jesus washed,  

when Jesus washed  

When Jesus washed  

He washed my sins away  

Oh happy day, oh happy day 

 

He taught me how to wash 

Fight and pray, fight and pray 

And live rejoicing every day, every day. 

 

Panie nasz, Panie nasz, Panie nasz wielbimy Cię. 

 

Niech się radują Ci którzy szukają Cię, 

Niech się radują Ci którzy szukają Cię, 

Niech się radują Ci którzy szukają Cię, 

Szukają Cię. 

 

Ci którzy Ciebie kochają – niech oddają Ci cześć.  

Ci którzy Ciebie kochają – niech oddają Ci cześć. 

 

Błogosławimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię! 
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OTO JEST CHLEB 
 

Oto jest chleb, który dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim. 

 

Oto jest wino, które dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim. 
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PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY 
 

Przyjdź Duchu Święty,  

Przyjdź Duchu Święty 

słysz wołanie,  

słysz wzywamy Cię! 

 

Przyjdź obdarz nas – zbuduj Kościół Swój 

Przyjdź z wiarą swą – oddaj Panu cześć 

Przyjdź prowadź nas – drogę wskaż 

Przyjdź z nami bądź! 
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TRZYMAJMY SIĘ 
 

Strach przed samotnością,  

wgryza się do serca, do duszy i dręczy 

żyć, z tą niepewnością, 

komu się uśmiecha tak siebie zadręczyć. 

 

Żyj więc z nadzieją, że wkrótce odmienią ten strach. 

Takie dni, co przynoszą kres, temu co złe. Lecz. 

 

Pamiętaj jeszcze że, prócz ludzi jest ten ktoś, 

Kto usuwa ból z samotnych serc. 

Ktoś, kto kocha Ciebie, ktoś, kto mieszka w niebie, 

On wytrze z duszy ten nieznośny lęk. 

 

Są na tymże świecie,  

ludzie którzy czują się sami, choć w tłumie. 

Wciąż trwa dla nich jesień, 

Czas ponurych spojrzeń i braku zrozumień. 

 

Wciąż odpychani, wśród ludzi, lecz sami ich serc. 

Nie chce nikt, pozostaje ta, jedyna myśl, Myśl.     

 

Co cicho szepce że, na świecie jest ten ktoś, 

Kto usuwa ból z samotnych serc. 
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A my spróbujmy złączyć się, jednością w niebo wznieść  

i w radości zacząć śpiewać tak: 

 

Trzymajmy się, wszyscy razem,  

trzymajmy się mocno, mocniej na fest! 

Trzymajcie się siostry bracia,  

Umocnij nas myśl że Bóg z nami jest. 

         

W jedności moc, wielka siła,  

wystarczy się tylko trzymać. 

Proszę, proszę Jezu złącz nas swą miłością, 

Proszę, naucz ludzi dzielić się radością. 
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ULECZ ŚWIAT 
 

Ulecz świat, ulecz świat póki masz niewiele lat 

ulecz go sercem swym i duszą całą. 

Ulecz świat z gorzkich łez na nim swój odciśnij ślad 

chociaż wciąż jeszcze smutków jest nie mało. 

Jest na nim jeszcze płacz i zgiełki wojenne 

serduszkiem swym – uleczysz to. 

 

Dał nam Bóg, świata piękny cud 

dla ciebie i dla mnie go stworzyć zechciał tu 

zajrzyj w swoje serce, a odnajdziesz w nim takie miejsce, 

gdzie Bóg radość śle i tobie, i mnie. 

 

Ulecz świat, ulecz świat, by nie gnębił brata brat, 

ulecz go siłą swą i swą młodością. 

Ulecz świat nie niszcz go niech przyjaźni złączy znak, 

wszystkich nas, którzy zwiemy się ludzkością. 

Choć jest wciąż jeszcze ból, nienawiść i troski 

serduszkiem swym – uleczysz to. 

 

I stanie się, że pomagać wszystkim ludziom chcesz 

dasz im radość swą, miar smutku i goryczy łez 

bo jeśli popróbujesz, znajdziesz w sercu miejsce to, 

w którym miłość trwa, a które skruszy wnet – dolę złą! 
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Ulecz świat, ulecz świat, by nie gnębił brata, brat, 

ulecz go siłą swą i swą młodością. 

Ulecz świat nie niszcz go niech przyjaźni złączy znak, 

wszystkich nas, którzy zwiemy się ludzkością. 

Spójrz w swoje serce, a odnajdziesz w nim takie miejsce, 

  gdzie Bóg radość śle. Gdzie nigdy nie jest źle! 

 

Zajrzyj w swoje serce,  

a odnajdziesz w nim takie miejsce, 

gdzie Bóg radość śle i tobie, i mnie.  
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HEAL THE WORLD 
 

There's a place in your heart and I know that it is love 

And this place could be much brighter than tomorrow 

And if you really try you'll find there's no need to cry 

In this place you'll feel there's no hurt or sorrow 

There are ways to get there  

If you care enough for the living 

Make a little space, make a better place 

 

Heal the world make it a better place 

For you and for me and the entire human race 

There are people dying if you care enough for the living 

Make it a better place for you and for me 

 

If you want to know why there's love that cannot lie 

Love is strong it only cares of joyful giving 

If we try we shall see in this bliss we cannot feel 

Fear of dread we stop existing and start living 

The it feels that always 

Love's enough for us growing 

So make a better world, make a better place 

 

And the dream we were conceived in  

Will reveal a joyful face 
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And the world we once believed in 

Will shine again in grace 

Then why do we keep strangling life 

Wound this earth, crucify its soul 

Though it's plain to see 

This world is heavenly 

Be god's glow 

 

We could fly so high let our spirits never die 

In my heart I feel you are all my brothers 

Create a world with no fear together we cry happy tears 

See the nations turn their swords into plowshares 

We could really get there 

If you cared enough for the living 

Make a little space to make a better place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Chór Dziecięcy BIEDRONKI 2017  
www.biedronki.info.pl 

WIĄZANKA I 
 

Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

Pełni mocy, wdzięczności i chwały. 

Świątynią, w której mieszka Święty Duch. 

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. 

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. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim 

Oto jest dzień, który dał nam Pan 

Weselmy się i radujmy się nim 

Oto jest dzień, który dał nam Pan. 

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka 

Boża radość wypełnia duszę mą. 

Ram pam pam, pa ra ra ra ra… 

A, a, a, alleluja! ho, ho, ho Hosanna! 

Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym. 



©Chór Dziecięcy BIEDRONKI 2017  
www.biedronki.info.pl 

WIĄZANKA II 
 

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, 

przeszedł po to, by zbawić ciebie. 

I właśnie On, przez moc swojej krwi, 

zbawienie dał, byś miał je i ty. 

Czy cieszysz się? Tak cieszę się. 

Alleluja. Amen. 

On i ja – On jest moim Bogiem, 

On i ja – Każdy Mu odpowie, 

On i ja – On jest taki dobry, 

On i ja – świat jest z Nim cudowny. 

Jezus moim jest przyjacielem,  

życie moje jest z Nim radosne, 

wiem, że mnie kocha i nie opuści, 

na Niego zawsze liczyć mogę. 

On i ja – On jest moim Bogiem, 

On i ja – Każdy Mu odpowie, 

On i ja – On jest taki dobry, 

On i ja – świat jest z Nim cudowny. 

Śpiewaj Panu, gdy idziesz ulicą, 

Śpiewaj Panu, gdy siedzisz na łące, 

Śpiewaj Panu, gdy powiesz dzień dobry,  

Napotkanej na liściu biedronce. 

Śpiewaj Panu, śpiewaj Panu, 
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Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, 

Raduje się każdym moim gestem,  

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera. 

Jezus, Jezus, Jezus o poranku, Jezus i w południe, 

Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok. 

Kochaj Go, kochaj Go, kochaj o poranku,  

kochaj i w południe,  

Kochaj Go, kochaj Go, kochaj gdy zapada zmrok. 

Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus, 

nade mną Jego miłość lśni. 

Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan. 

Nie nam, lecz Twemu imieniu, 

chwała niech będzie o Panie. 

Zawsze i wszędzie, chwała na wieki, 

chwalę o Panie Imię Twe. 
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WSPANIAŁĄ MATKĄ 
 
Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie 

biegną na pomoc w trosce i w trudzie, 

Bo Ty, bo Ty, bo Ty pomagasz nam. 

I patrzysz na nas czułym spojrzeniem 

pragniesz pomagać Swoim ramieniem, 

bo Ty, bo Ty, bo Ty wciąż kochasz nas. 

 

Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie. 

Serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie, 

jesteś nam prawdą, drogą do Syna. 

Za wszystkie troski i Twoje starania, 

chcemy cię darzyć pełnią zaufania, 

dzięki Ci za to, że jesteś Matko. 

 

Czarna Madonno z Tobą idziemy, 

na Jasną Górę pielgrzymujemy, 

bo Ty, bo Ty, bo Ty wciąż czekasz na nas. 

Uświęcaj młodzież, uświęcaj rodziny 

weź pod opiekę polskie dzieciny, 

bo Ty, bo Ty, bo Ty wciąż kochasz nas.  

 

O Matko nasza my przychodzimy, 

o wstawiennictwo Ciebie prosimy, 

bo Ty, bo Ty, bo Ty ostoją nam. 

Ty zaś o Matko proś Syna Swego 

wstaw się o Matko za nas do Niego, 

by On, by On, by On wysłuchał nas. 
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YOU RAISE ME UP 
 

When I am down, and, oh, my soul, so weary 

When troubles come, and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

There is no life, no life without its hunger 

Each restless heart beats so imperfectly 

But then you come, and I am filled with wonder 

Sometimes I think I glimpse eternity 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 
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THANK YOU LORD  

(modlitwa przed posiłkiem) 
 

Thank you Lord for giving us food 

Thank you Lord for giving us food 

Thank you Lord for giving us food 

Right where we are.  

 

Alleluia! Praise the Lord! 

Alleluia! Prasie the Lord! 

Alelluia! Praise the Lord! 

Right where we are. 

 

Amen 


