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1.Kocham Cię Jezu za to, 
że jako Król i Bóg całego świata,  
nigdy nie narzekałeś, 
tylko miłością ludzi obdarowywałeś. 

 
2.Kocham Cię Jezu za to, 
Że do dzieci się uśmiechałeś 
i na kolana często je brałeś. 
 
3.Kocham Cię Jezu, że niestrudzenie 
po Ziemi Palestyoskiej wędrowałeś 
I dużo ludzi do Ojca w niebie 
przygotowałeś . 
 
4.Kocham Cię za dzielnych  
uczniów, apostołów, Twoich 
 którzy Dobrą Nowinę  głosili 
i ludzi do nieba prowadzili. 
 
5.Kocham Cię, Jezu za  
dobrą twoją Mamę -Matkę Najświętszą 
która Cię mocno kochała  
i pod krzyżem do kooca wytrwała. 
 

6.Kocham Cię Jezu za to, 
że mi dobrych rodziców dałeś. 
Ojczyznę drogą 

I w Szynwałdzie zamieszkałem. 
7.Kocham Cię Jezu  za dobre  
Panie w Przedszkolu, 
Które mi często pomagają 
I coraz lepszym się staję. 
 
8.Kocham Cię Jezu za wszystkich 
 dobrych ludzi w Parafii, 
którzy Kościół wybudowali.   
 A teraz go odnawiają na Bożą Chwałę. 
 
9.Kocham Cię  Jezu za dobrych 
Księży w Parafii, którzy  tu  
Boże Słowo głoszą 
 i do życia w wierze nas zachęcają. 

 
10.Kocham Cię Jezu  za to, 
Że mogę Cię dzisiaj adorowad 
Uwielbiad i sercem dziękowad. 
 
11.Kocham Cię ,Jezu  za każdy  
kwiatuszek na łące, 
drzewa wysokie i ptaszki fruwające. 
 
12.Kocham Cię Jezu 
Za słonko i księżyc po niebie bujające. 
i małe gwiazdki do mnie mrugające. 
 
 
 



 
13.Kocham Cię Jezu mocno! 
I w sercu swym przepraszam! 
Za złych ludzi rzesze , którzy 
Ci tak wiele ran uczynili i do krzyża przybili. 
 
14.Kocham Cię Jezu 
Za każdą ranę na Twoich rękach, nogach 
I w Sercu Twym Świętym  
Przytulam się do Ciebie  i mocno je całuję . 
 
15.Kocham Cię Jezu za to , 
Że trzy dni w grobie leżałeś 
WYKUTYM W SKALE 
A serce Twe witało proroków w CHWALE. 
 
16.Kocham Cię Jezu ,że mi dałeś 
Piękną Ojczyznę - Polskę. 
Ty też Jezu miałeś swą Ojczyznę 
I bardzo ją kochałeś . 
 
17.Kocham Cię Jezu że, 
 POLSKIE DZIECI ,wiary Ojców broniły 
I pacierz po polsku mówiły. 
 
18.Kocham Cię Jezu ,że dałeś nam tylu Świętych Polaków , 
bohaterów- 
Którzy o Polskę walczyli i z Niepokalaną do Boga ludzi  
prowadzili. 
 

 
19.Dziś uśmiecham się do Ciebie 
I czyste serce oddaję. 
Mieszkaj w Nim na zawsze Panie, 

bo rosnąd chcę na Twoją chwałę. 
 
20.Duchu Święty Boże , 
 bądź po Trzykrod Uwielbiony . 
W naszych sercach, na zawsze pochwalony. Amen. 
 


