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Dlaczego świętym Polak dziś się stanie? 

Dlaczego dzwon brzmi dziś na Watykanie? 

Dlaczego w świecie lśni radości zorza, 

A w kraju śpiew, od Karpat do morza? 

 

Czymże jest świętość, jak się ją zdobywa? 

Czy czymś ulotnym co w mig się rozpływa? 

Czy może trwałym jak górskie skały, 

Lub może sławą jeno, idącą w świat cały? 

 

Lecz świętość człowieka nie tkwi w majestacie, 

Ni w złocie, w kruszcu, ni nawet w atłasie. 

Świętość w prostocie, świętość przy Bogu, 

Świętość w człowieku, w starości, za młodu 

 

Błogosławiony kto w Imię pana przybywa, 

Jemu zaufa, w grzechu się nie skrywa, 

I choć czasami po ludzku upadnie, 

Choć przez swe winy znajdzie się gdzieś na dnie 

 

To szybko z żalem do Boga powróci, 

Skruszy swe serce, na ścieżkę zawróci 

Na drogę trudną i ciężką dla człeka 

Gdzie szatan wciąż kłody pod nogi przywleka 

 

A na jej końcu za ostatnim głazem 

Stoi tabliczka z takim drogowskazem 

„Tu świętość, człowiecze drogi, 

Raduj się wielce, wejdź w Raju progi” 

 

Gdy Papież Polak odszedł z tego świata, 

Płakał świat cały, żegnał ojca, brata… 

„Santo Subito” tłumy krzyczały 

„Zaprawdę świętym żywot jego cały” 

 

Pomyśl człowiecze w czym wielkość Jego? 

Czym Jego droga do Boga Przedwiecznego? 

On w życia skale wykuł swoją świętość 

Miast młota chorobę, miast dłuta grzechów ciężkość 

 

 



Od dziecka Karol, tak jak sam powiadał 

W Bogu zaufał, wiary nie postradał 

Choć śmierci bliskich doświadczył za młodu 

Nie poddał się Karol, tych z ciężkich powodów 

 

Gdy jako papież witał Wadowice 

Wszedł do kościoła, całował chrzcielnicę 

Bo stamtąd wypływa źródło miłości 

Tam wszystko się zaczęło, smutki, radości 

 

Gdy już jako kapłan służył Kościołowi 

Nie zapomniał, że to znaczy służyć człowiekowi, 

Bo widział Chrystusa w każdym swoim bracie, 

Więc córko kochaj mamę, synu pomóż tacie 

 

Z ludu wzięci, dla ludu ustanowieni 

Wojtyła biskupem krakowskiej ziemi 

Jak pasterz na hali, wiernych miał w opiece 

Potęgi miłości, nie udało zniszczyć się „bezpiece” 

 

„Habemus Papam” brzmi głos z Watykanu 

Kardynał Wojtyła, z kraju Polanów 

Na palcu jego lśni pierścień rybaka 

A w sercu lśniła miłość do świata 

 

Już na początku w ręce Matki Świętej 

Złożył swe dłonie, tak czule rozpięte 

I nawet kula mknąca grzechów łudem 

Go nie zabiła, co Bożym jest cudem 

 

W białej sutannie nie bał się niczego, 

Nawracał grzeszników, miłował każdego 

I gdy po świecie wędrował z Nowiną 

Wszyscy czuliśmy się jedną rodziną 

 

Ta świętość w prostocie, w miłości, w człowieku 

Bo z Bogiem zwyciężysz nawet próbę wieków 

Na drodze do nieba nie jesteśmy sami 

O Janie Pawle, przyczyń się za nami! 


