1. Święta Elżbieto nasza patronko
Święta Elżbieto prowadź nas
Święta Elżbieto nasza Patronko
W drugim człowieku Boga nam wskaż

****

3. Oto jest dzień ( o to dzień )
Który dał nam Pan ( który dał nam Pan )
Weselmy się ( weselmy się )
i radujmy się w nim ( i radujmy się w Nim )
O to jest dzień, który dał nam Pan
( weselmy się i radujmy się nim )
O to jest dzień ( o to jest dzień )
Który dał nam Pan

2. Gdy Elżbieta była mała

****
REF. Święta Elżbieto, Matko ukochana
prowadź nas prosto do Pana.
My Twoje dzieci rozradowane
zawsze jesteśmy Tobie oddane.
1. Gdy Elżbieta była mała
bardzo Jezusa umiłowała.
Do Niego podobna być chciała,
wszystkim więc dobroć okazywała.
2. Miłość do Boga w Niej zwyciężyła,
kochać bliźniego nas nauczyła.
Razem z siostrami wszystkim pomagamy
i wielką radość z tego dziś mamy.

4. Sercem kocham Jezusa - sercem kocham Jezusa
Zawsze będę Go kochał On pierwszy ukocha mnie

****
5. Choć jestem mały jak palec
Choć jestem mały jak mrówka
Ale proszę Cię Panie
Wejdź do mego serduszka.

****
6. A- a – a- a alleluia

3. My dzieci chcemy naśladować Ciebie,
aby się kiedyś z Tobą spotkać w Niebie
i wielbić Pana zabawą i tańcem,
a Matką Bożą chwalić różańcem.

****

Ho – ho –ho – ho hosanna
Mój Pan kocha mnie
Jego radość jest w sercu mym.

****

7.Ci co zaufali Panu odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły biegną
bez zmęczenia.

****
8.Idzie mój Pan, idzie mój Pan
On teraz biegnie, by spotkać mnie 2x
Mija góry łąki, lasy, by w komunii stał się cud
On chce Chlebem nas nakarmić by
nasycić życia głód.

****
9. Bądź pozdrowiony gościu nasz
W radosne progi nasze wejdź
My zapalimy zamiast lamp
Szczęśliwe ognie naszych serc.

****
10. Gdy wszyscy święci idą do nieba
To święty Piotr na saksie rocka gra
Małe aniołki stukają w stołki
a Magdalena tańczy cza, cza, cza.

****

11.Bądź z nami w kontakcie Panie Jezu
Choć diabeł robi nam zwarcie
Niech iskra miłości między nami przeskoczy
Niech zapalą się nasze latarnie.

****
12. Bóg kocha mnie takiego jakim jestem
Cieszy się każdym moim gestem
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

****
13. Nie ma innego jak Jezus
Nie ma innego jak On 2x
Szukam, szukam nie ma nie ma
Patrzę, patrzę nie ma nie ma
Kręcę się kręcę się nie ma nie ma
Nie ma innego jak ON

****
14. Bóg jest tu, Bóg jest tam
Bóg jest w każdym z nas
I w sercu Go mam
Światłem jest ciemną noc
I w modlitwie mej słyszę Jego głos
Bóg jest tu, Bóg dobry jest
w każdy czas
I jeszcze raz
( I to był ostatni raz )

****

15. Kto stworzył mrugające gwiazdki
Mrugające gwiazdki mrugające gwiazdki
Kto stworzył mrugające gwiazdki
Nasz Ojciec Bóg
Kto stworzył falujące morze
Kto stworzył fruwające ptaszki
Kto stworzył ciebie i mnie
Kto stworzył fruwające ptaszki
Falujące morze mrugające gwiazdki
Kto stworzył ciebie i mnie
Nasz Ojciec Bóg

****
16. Ref. Be, be, be, kopytka niosą mnie
Be, be , be, kopytka niosą mnie
Jak dobrze być barankiem
I wstawać wczesnym rankiem
Wybiegać na polankę
I śpiewać sobie tak.

****

17. W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego...
Tak można najprościej modlić się do Niego
do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce,
do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się
i niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.

****
18. Ref. Taki duży taki mały może świętym być
Taki gruby taki chudy 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
Kto się nawraca ten się nie smuci
Każdy święty chodzi uśmiechnięty
Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda święta chodzi uśmiechnięta.
Nic nie potrzebuje zawsze się raduje
Bo święta załoga kocha tylko Boga 2x
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć
Są między nami w szkole i w pracy. 2x

****

19. Nie boję się gdzie ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie 2x
Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
Ze bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
Przez cały dzień czuwasz nade mną
Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo Cię kocham i potrzebuję
Nasz Ojciec mieszka w niebie
Kocha mnie i ciebie
On nas kocha mnie i ciebie
Sanki są w zimie rower jest w lato
Mama to nie jest to samo co tato.

****
20. Otwórz Bogu serce swoje
otwórz Bogu drzwi.
Niech ON będzie Królem Twoim
tron MU postaw dziś.

****

21. Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg. 2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Wstawajmy przed obliczem Boga
Wielbiąc Go. 2x

****

