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Boże mój
Muzyka: Joachim Mencel, słowa: Beata Mencel

Pani Fatimska
Muzyka: Joachim Mencel, słowa: Beata Mencel

1. Łucja, Franek i Hiacynta
Pracowite, proste dzieci
Otrzymały znaki z nieba
Zobaczyły Pannę Świętą
O jak piękna jesteś Pani,
W białej szacie, w blasku złota
Pytasz czy chcę ofiarować
Swoje życie Panu Bogu
Ref:
Boże mój, wierzę w Ciebie,
Wielbię, ufam, kocham Cię.
Błagam, przebacz ludziom, którzy
Grzechem obrażają Cię.

1. Łucja, Franciszek, mała Hiacynta,
troje pastuszków ze wzgórz Fatimy
w liściach dębiny Panią ujrzało
w jasnej, utkanej słońcem sukience
Pani przybyła prosić by ludzie
wreszcie przestali Boga obrażać
z serca wylała Światło Miłości
w ręku trzymała święty różaniec
REF:
Pani Fatimska, ratunku świata
zanieś Synowi nasze wołanie
niech w miłosierdziu grzechy wybacza
niech z cierpliwością ludzi nawraca

2. Płaczesz Matko bo tak wiele
Twoich dzieci ginie w ogniu
Nikt się nie chce modlić za nich,
Dźwigać krzyża w ich intencji
Smutna Pani z tej boleści
pokazałaś dzieciom piekło
by modlitwą i ofiarą
ratowały świat przed klęską

2. Matko Fatimska kto Cię posłuchał?
Dzieci niewinne, proste i małe,
one skadały modły, ofiary
aby ratować dusze zbolałe
Grzech się panoszy, wiele dusz ginie

3. Pani na zielonym dębie
W prawej dłoni masz różaniec
Prosisz o przyjęcie cierpień
Jakie zsyła na mnie Bóg
Już wiem jak mam pokutować
Jak się modlić, wynagradzać.
Z poświęceniem i z różańcem
Będę pełnił Bożą wolę
4. Panno Święta chcę zamieszkać
w Twoim Sercu jak w schronieniu
Tam Twój Syn rozdaje łaski
Nie odmówi Ci niczego
Będę dzielić się miłością
Jak Hiacynta z ubogimi
By braterstwo budowało
w Imię Boże raj na ziemi

nikt się nie modli o ich zbawienie
Z Niepokalanym Sercem Maryi
czyńmy pokutę i przebłaganie
3. Dzięki za Twoją troskę matczyną
łaski i cuda za Twą przyczyną
kto się opiece Matki powierzy
ten niezawodnie dojdzie do celu
Wszyscy naszemu Bogu oddani,
kroczyć będziemy Twymi śladami
szukać tajemnic Twego różańca
w życiu codziennym, w drodze do Pana

Aureola? Aureola!
Muzyka: Dariusz Janus, słowa: Justyna Holm
1. Każdy tatuś i… mamusia
chce świętego mieć dzidziusia!
Chcą, by dziecko było – święte!
Z aureolą! Nieprzeciętne!
Ref. Au-re-o-la! Au-re-o-la
marzy nam się od przedszkola!
Au-re-e-o-o-la! A-aure-e-oo-oo-la!
2. Kto jest świętym i dlaczego?
Co w człowieku jest świętego?
Czy rodziców też słuchali
święci, kiedy byli mali?
3. Warto by mieć - nimb nad głową
(Takie… kółko! Daję słowo! ),
by… w przedszkolu i po… szkole
czuć ś w i ę t o ś c i - aureolę!
4. Ja się staram! Ty się starasz!
Świętym nie jest się od… zaraz!
Żyć tak, by mieć nimb nad głową
– to mnie kręci! Daję słowo!
Bądź dobry
Muzyka: Dariusz Janus, słowa: Justyna Holm
On nie przestał być artystą
- kochał ludzi ponad wszystko
i malował życia farbą
wiarę w Boga sercem hardą.
To Chmielowski! To Chmielowski!
Franciszkanin. Malarz polski.
Najbiedniejszych z nas miłował,
tak jak „brat naszego Boga”!
Ref.: Posłuchaj świętego Alberta
bądź dobry! Zapamiętaj:
„ bądź lepszy dla bliźniego
niż dla siebie samego!” (bis)
„Bądź lepszy dla bliźniego
niż dla siebie samego!”

Z Franciszkańską duchowością,
nie z jałmużną, nie z litością
- szedł wśród ludzi najbiedniejszych
brat nasz Albert - polski święty.
Głodnych karmić, nagich odziać,
miejsc bezdomnym nie żałować
- o to walczył malarz sumień
Nie mów, proszę, nie rozumiem!
Jak chleb dobrym bądź dla świata
W najbiedniejszym dostrzeż brata!
- o to walczył malarz sumień.
Nie mów , proszę, nie rozumiem!

Plany na maksa - św. Maksymilian Kolbe
Muzyka: Dariusz Janus, słowa: Justyna Holm
Działał w Chinach i w Japonii,
w Pabianicach, w Rzymie, Lwowie,
lecz rycerskie Jego serce
bije w Niepokalanowie.
Projektował sam rakiety,
zdobył dwa aż doktoraty
i Rycerzy chciał… miliony
dać Madonnie, już przed laty!
Ref.: Kto to taki? Kto to taki?
Kto na maksa snuł swe plany?
Maksymilian Maria Kolbe!
Polski święty – Franciszkanin!
W Zduńskiej Woli urodzony,
więc miał wolę… nieugiętą.
Życie oddał za bliźniego
i męczeńską zyskał świętość.
Kto by nie chciał być przykładem?
Kto by nie chciał być rycerzem?
Kto się maksymalnie stara,
by siać miłość w sercach szczerze?

