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Wi t a j ,  Ma leƒs two !

Kiedy się bawi mój dzidziuś mały?

W poniedziałek, wtorek, środę

w czwartek, piątek i w sobotę,

i w niedzielę, tydzień cały,

przy pogodzie oraz w słotę.

Tradycyjne
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25

Mi łoÊç

24

M i łoÊç

Wszystko co jasne i piękne,

stworzenia duże i małe,

wszystko co mądre, cudowne

Bóg stworzył na swoją chwałę.

Kwiatuszek każdy, co kwitnie,

kolorów mnóstwem olśniewa

i ptaszka, co śpiewa ślicznie,

On w miękkie piórka odziewa. 

Cecil Frances Alexander (1818–95)
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Ks i´ ˝yc  i  gw i a zdy

34

Ks i´ ˝yc  i  gw i a zdy

Księżyc świeci jasno

i gwiazdy nie gasną

nim zniknie nocy cień.

Strzeż, Boże, świat cały,

tych dużych i małych,

i daj radosny dzień. 

Modlitwa tradycyjna
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B łogos ł aw  Bo˝e

40

B łogos ł aw  Bo˝e

Panie, gdy sen wkrótce zamknie mi oczy

niechaj Twoja opieka mnie wtedy otoczy;

Niech miłość Twa strzeże mnie w noc ciemną 

i gdy wstanę rankiem, niech też będzie ze mną.

Modlitwa tradycyjna
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