
Promyczki Dobra, Pomagajmy sobie  -  bł. Edmund Bojanowski
„Każda dobra dusza           Ab 
/…/ jest jak świeca”:           Bb Cm
choć „się sama spala         Ab
to innym – przyświeca”!     Bb Cm
Mówił tak literat                  Fm
(wierszem, no i prozą)       Bbsus Eb
– Edmund Bojanowski!      Fm7 Bb7
Wśród świętych – filozof!   Eb 4-2-3 

Ref.: 
„Każda dobra dusza”/…/ jest jak świeca”:             Ab Bb Cm
choć „się sama spala to innym – przyświeca”!      Ab Bb Cm
Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie!     Fm7 Bbsus Eb
Ja cię nie zawiodę! Ty mnie nie zawiedziesz!       Fm Bbsus Eb
Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie!     Fm7 Bbsus Eb
Ja cię nie zawiodę! Ty mnie nie zawiedziesz!       Fm Bbsus Eb

Służmy sobie wszyscy, z wiarą – w p r a c y p i ę k n o         Cm Gm/Bb Ab
tak… jak Siostry Służebniczki – z wiarą – nieugiętą!             Fm7 Bbsus 
Służmy sobie z wielkopolską Edmundowską siłą!                 Cm Gm/Bb Ab
Tak jak siostry Służebniczki, siejmy w sercach m i ł o ś ć!     Fm7 Bb7 

Ref.: 
„Każda dobra dusza”/…/ jest jak świeca”: 
choć „się sama spala to innym – przyświeca”!
Pomagajmy sobie w smutku i w chorobie!
Dziś, ty mi pomożesz. Jutro? Ja – pomogę! 
Pomagajmy sobie w smutku i w chorobie!
Dziś, ty mi pomożesz. Jutro? Ja – pomogę!

Wokół dobra jak przy świecy     Cm Gm/Bb
blasku się zjednajmy                 Ab
i Edmunda ślad świętości          Fm7
p r a c ą pomnażajmy!               Fm7 Bb7

Ref.: 
„Każda dobra dusza”/…/ jest jak świeca”: 
choć „się sama spala to innym – przyświeca”!
Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie!
Ja cię nie zawiodę! Ty mnie nie zawiedziesz!
Pomagajmy sobie w szczęściu, no i w biedzie! 
Ja cię nie zawiodę! Ty mnie nie zawiedziesz!
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