
Materiał nr 8 (13.05.2020 r.) 

 

Witaj ponownie na nietypowych zajęciach chóru.  

Przed nami bardzo ważna data – 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II – gdyby nie domowa 

kwarantanna (pamiętajmy, że dal naszego dobra) na pewno nie zabrakłoby nas przy pomniku 

naszego Patrona – to przecież tradycyjnie czas Dnia Papieskiej Kremówki 

Zachęcam Cię do powtórzenia utworów, które co roku tym uroczystościom towarzyszą. 

Karty nie musisz drukować –linki otworzą się automatycznie po kliknięciu myszką. 

 Miłego śpiewania! 

 

 

Lolek 

 https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw 

 

Wadowice- rok 20 Emi rodzi syna  

Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna  

Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki  

Po maturze z kolegami wypad na kremówki  

 

 Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II – 2x 

 

Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu  

Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu  

16 października 7 8 roku słyszy świat:  

„Habemus Papa” i doznaje szoku  

                 

13 maja cały świat oddech wstrzymuje  

Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje  

Matka Boża miała tutaj plany widać własne  

Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne  

 

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje  

Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje  

Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie  

Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw


 Daj mi wiarę 

http://chomikuj.pl/Tysia.3/karaoke/podk*c5*82ad+muzyczny/Hannah+Montana/04+The+Climb+(Karaoke),1657349

38.mp3(audio) 

 

Gdy jest mi smutno, gdy wokół ciemno 

Mam orędownika w niebie, jest zawsze ze mną 

 Swym świętym życiem wskazywał drogę 

Uczył mnie miłości ludzi, miłości Boga 

I wiem, teraz już wiem, ze warto żyć jak On 

 

Ref. Daj mi wiarę , co przenosi góry 

Daj mi siły kiedy sił mi brak 

Daj nadzieję, która kruszy mury 

Gdy chcę wzlecieć – skrzydła daj jak ptak 

Naucz Ojcze mnie miłości Twojej 

co pozwoli mi przy Panu wiernie trwać,  

wiernie trwać 

 

Zwrotkę I – powtarzamy jeszcze raz! 

 

 

 

Jeżeli zechcesz i znajdziesz czas, nagraj chociaż fragment wybranej piosenki i  swoje wykonanie i 

prześlij proszę na adres: izdyb.muzyka@interia.pl 

 

Chętnie posłucham! 

 

Dzisiaj to już wszystko! Pamiętaj, że kolejne zajęcia „wirtualnego” chóru już za tydzień, na które 

serdecznie zapraszam.  

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Izabela Zdyb 
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