
          
          
          
          
          
          
          
          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
          
          
                        

 

        
          ŚPIEWNICZEK 
     
 

„Chwałę Twoją śpiewają usta 
dzieci i niemowląt…” 

                           Psalm 8:3 

 

 
             Rzeszów 2016 

 
 



(*) Choć jestem mały jak palec, 

choć jestem tyci jak mrówka, 

ale proszę Cię, Panie, 

wejdź do mego serduszka! 

 

*** 

 

(*) Ci, co wciąż dziękują Panu, (Ci, co zaufali Panu..) 

nabierają siły, 

otrzymują skrzydła jak orły, 

biegną bez zmęczenia! 

 

*** 

 

Każdy mały kwiatuszek 

i trawka zielona, 

każda kropelka rosy 

wciąż nam przypomina, 

że Bóg Ojciec zawsze dba o Swe stworzenia, 

że nas bardzo kocha, 

porzućmy więc zmartwienia, zmartwienia, BO.. 

(*) Kto stworzył (mrugające gwiazdki) x3 

Kto stworzył mrugające gwiazdki? 

Nasz Ojciec Bóg! 

 

Kto stworzył (fruwające ptaszki) x3 

Kto stworzył fruwające ptaszki? 

Nasz Ojciec Bóg! 

 

Kto stworzył (falujące morze) x3 

Kto stworzył falujące morze? 

Nasz Ojciec Bóg! 

 

Kto stworzył (Ciebie i mnie) x3 

Kto stworzył Ciebie i mnie? 

Nasz Ojciec Bóg! 

 

Kto stworzył mrugające gwiazdki, 

fruwające ptaszki, 

falujące morze, 

Kto stworzył Ciebie i mnie? 

Nasz Ojciec Bóg! 



*** 

Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co robić chcą.. x2 

Ojciec z Nieba widzi Cię, On tak bardzo kocha Cię, 

Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co robić chcą! 

Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą.. x2 

Ojciec z Nieba widzi Cię, On tak bardzo kocha Cię, 

Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą! 

Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą.. x2 

Ojciec z Nieba widzi Cię, On tak bardzo kocha Cię, 

Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą! 

Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co słyszeć chcą.. x2 

Ojciec z Nieba widzi Cię, On tak bardzo kocha Cię, 

Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co słyszeć chcą! 

Pilnuj serduszka, pilnuj serduszka, czego pragnie.. x2 

Ojciec z Nieba widzi Cię, On tak bardzo kocha Cię, 

Pilnuj serduszka, pilnuj serduszka, czego pragnie! 

*** 

(*) Pan jest pasterzem moim, 

niczego mi nie braknie, 

na trawce zielonej pasie mnie, 

nad wody spokojne prowadzi mnie! x2 

 

*** 

(*) Na jeziorze wielka burza 

Pan Jezus ze mną w łodzi jest.. x2 

Gdy uniesie ręce Swe 

fale uspokoją się! 

Na jeziorze wielka burza 

Pan Jezus ze mną w łodzi jest.. 

 

*** 

(*) Czy Tatuś/ Mamusia/ Dziecko kocha Jezusa? 

Tak, ja kocham Jezusa! 

A czemu Ty kochasz Jezusa? 

Bo On pierwszy ukochał mnie :-)  

 

Sercem kocham Jezusa, 

Sercem kocham Jezusa,  

Zawsze będę Go kochał, 

Bo On pierwszy ukochał mnie! 

 

 



(*) Taki duży, taki mały, może świętym być... 

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

Taki ja i taki ty może świętym być... (x2) 

 

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. . . 

 
*** 

 
(*) Wróbelki małe kocha Bóg, (Sebastian Paterman) 

(malutkie mrówki, zwinne sarenki..) 
Od zguby chroni je, 

A jeśli ptaszki kocha Bóg, On kocha także mnie! 
 

R: On kocha mnie, On kocha mnie, 
A jeśli ptaszki kocha Bóg więc kocha także mnie! 

 
Bóg stworzył ptaszki, kwiatów moc, 

Swym światłem darzy je 
Więc nie zapomni dzieci Swych, 

Więc kocha także mnie. 
 

Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba, 
A wierność Twoja, Panie mój, samych obłoków. 

Ty z nieba dajesz dzieciom Twoim chleba, 
A w serce wlewasz Twój cudowny pokój. 

 
 

*** 
 

(*) Miłosierdzie pada i pada i pada, 
Pada jak świeży wiosenny deszcz. 

Miłosierdzie pada  
I pada dziś na mnie też.. x2 

 
Hej! Ho! Poznałem Twą łaskę, 

Hej! Ho! Miłosierdzia dar, 
Hej! Ho! Będę tańczył na wieki już.. 

 


