Ogłoszenia:
1.

Warsztaty będą odbywały się w każdą
III. sobotę miesiąca o 10:00.

2.

Na Mszę Świętą w niedzielę
przychodzimy o 11:15 (jeśli ktoś
śpiewa psalm – 11:10)

WARSZTATY

ISKIERKI
Zeszyt III
Sezon
2017/2018

Lusówko
18. listopada 2017

Biali, Czarni i Mulaci,
Latynosi i Azjaci,
Eskimosi i Indianie.
Wszyscy chwalą Ciebie Panie
ref. Chwała Tobie Panie
Tak było, tak jest i tak zostanie
Chwała Tobie Panie
Tak było, tak jest i tak zostanie
Na Saharze i Pekinie,
i w Lusówku i w Cieszynie,
w Nowym Jorku i w Bombaju
Chwalą Ciebie w każdym kraju
Wcześnie rano i o zmroku,
o dowolnej porze w roku,
w poście albo w karnawale
Nie ma dnia gdy Cię nie chwalę
Wszędzie i o każdej porze,
wszyscy chwalą Ciebie Boże/2x
Nie ma takiego jak Jezu! Nie ma takiego jak On!
/2x
Szukam, szukam,
nie ma, nie ma
Patrzę, patrzę, ale
Nie ma, nie ma!

Krążę, krążę,
Nie ma, nie ma
Nie ma takiego jak On!

w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życie chwałą nam.

Ref. Będę tańczył przed Twoim tronem i odda
Tobie chwałę
i nic już nie zamknie mi ust!
Żaden nur i żadna ściana, największa nawet
tama, już nie! Nie zatrzyma mnie już!

Każdy może być święty, jeśli tylko chce!
Mój przyjaciel Jezus, poprowadzi mnie/2x
Bo dobrze wie gdzie!

1. Ziemia, którą nam dajesz * Nie jest fikcją ani
bajką Wolność, którą mam w Tobie jest
prawdziwa
Wszystkie góry na ziemi muszą, muszą ustąpić,
bo wiara ludzi przenosi, a ja wierzę w Ciebie
Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej.
Dziś znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy
dzień.
1. Jezus, daje nam zbawienie,
Jezus, daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
chwałę serca mego dam.
2. W Jego ranach uzdrowienie,

1. Weź do ręki swą gitarę
Wydaj z siebie dźwięków parę Proste chwyty,
proste słowa
Proste Bogu się podoba
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
Ref.: Hej, la la la, hej, la la la
To dla Ciebie dobry Boże
Pioseneczka ta
2. Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa

