
JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ- POLAK 

 

 

18 maja mija 100 lat od narodzin Jana Pawła II. Papież-Polak, dziś 

święty Kościoła katolickiego, zapisał się w historii Kościoła, świata 

i Polski, ale ma też szczególne miejsce w sercach wielu Polaków. 

Również dla niego Ojczyzna była wyjątkowo ważna. Jako papież 

odwiedził Polskę aż 9 razy, za każdym razem kierując do swoich 

rodaków wyjątkowe przesłania. Przypominamy najważniejsze cytaty 

Jana Pawła II, które kierował do Polaków oraz pieśni i wiersze 

ważne dla Niego. Na koniec pojawi się utwór skomponowany przez 

śp. Romualda Lipko w hołdzie Janowi Pawłowi II „Nie zastąpi Ciebie 

nikt”. 

 

1.„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!” 

Jedne z najsłynniejszych słów św. Jana Pawła II zostały wypowiedziane 

podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w Warszawie w 1979 r. 

Nie ma wątpliwości, że to wezwanie dało siły duchowe i moralne, aby 

Polacy mogli przeciwstawić się zniewoleniu przez komunizm. 

 
2.„To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! 

I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych 

spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie 



mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, 

trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie 

odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczeć! 

Nadzwyczaj mocne słowa wypowiedzane przez Papieża w Masłowie k. 

Kielc, podczas pielgrzymki do kraju w 1991 r. I jakże aktualne 

także dzisiaj! 

3.„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: 

nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości 

człowieka i narodu.” 

Gdy Polska wyzwoliła się komunizmu dzięki zwycięstwu Solidarności, 

Papież Polak przypomina w  Sopocie 5 czerwca 1999 r. źródłach tej 

wartości i idei. 

 

4. „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was 

nie wymagali”. 

Podczas drugiej podróży Ojczyzny św. Jan Paweł II, który jest wzorem 

wymagania od siebie, daje nam lekcję odpowiedzialności. 

 

5. „Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, 

podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać”. 

Św. Jan Paweł II w 1995 r. odbył krótką, nieoficjalną wizytę w Polsce, 

przy okazji kanonizacji św. Jana Sarkandra. Słowa wypowiedziane 

w czasie Mszy świętej, są kontynuacją wezwania z Jasnej Góry. 

 

6. „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 

swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć 

i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 

Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie 

można zdezerterować”. 

Młodzi, którzy spotkali się z Ojcem Świętym w Gdańsku w 1987 r. 

usłyszeli wyjątkowo mocne i poruszające wezwanie. 

 

7. „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką 

szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 

ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż 

na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” 

Pełne troski i patriotyzmu przesłanie. Miłość do Ojczyzny, naszej matki, 

jest nieustannym zobowiązaniem! 

 



8. „Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego 

miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech 

się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stad ma wyjść 

iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”. 

Św. Jan Paweł II jest nazywany papieżem miłosierdzia. W 2002 r., gdy 

dokonywał konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach, podkreślił wielką rolę duchową Polaków w dziele 

krzewienia miłosiernej miłości. Nie wolno o tym zapomnieć. 

 

9. „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”. 

Bez wątpienia są to słowa nadal aktualne. W tak trudnych dla rodziny 

czasach, gdy deprecjonuje się jej wartość, pamiętajmy o źródle jej 

prawdziwej siły. 
 

10. „Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się 

przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież - wasz rodak, nie przestaje 

was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo 

z wiarą i miłością przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, 

w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan 

Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli 

odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej 

z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką 

jest Polska. Brońcie go!” 

To kolejne przemówienie ze Skoczowa. I choć jest to mało znana 

pielgrzymka, Ojciec Święty pozostawił Polakom niezwykłą prośbę, 

by nasz kraj na nowo zwrócił się do Chrystusa i Jego krzyża. 

 

BARKA 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
By łowić serca 
Słów Bożych prawdą. 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 
 



2. Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 
4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz ludzkich 
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów 

 

Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II 

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 

Która ze mnie przebiega ku innym, 

Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 

Z niej się wyłaniam... 

Gdy myślę Ojczyzna - 

By zamknąć ją w sobie jak skarb. 

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, 

Jak poszerzyć tę przestrzeń, 

Którą wypełnia. 



 

GÓRALU, CZY CI NIE ŻAL 
 

Góralu, czy ci nie żal 
Odchodzić od stron ojczystych, 
świerkowych lasów i hal 
I tych potoków srebrzystych? 
Góralu, czy ci nie żal, 
Góralu, wracaj do hal! 
A góral na góry spoziera 
I łzy rękawem ociera, 
Bo góry porzucić trzeba, 
Dla chleba, panie dla chleba. 
Góralu, czy ci nie żal ... 
Góralu, wróć się do hal, 
W chatach zostali ojcowie; 
Gdy pójdziesz od nich hen w dal 
Cóż z nimi będzie, kto powie? 
Góralu, czy ci nie żal ... 
A góral jak dziecko płacze: 
Może już ich nie zobaczę; 
I starych porzucić trzeba, 
Dla chleba, panie, dla chleba. 
Góralu, czy ci nie żal ... 
Góralu, żal mi cię, żal! 

I poszedł z grabkami, z kos, 



I poszedł z gór swoich w dal, 
W guńce starganej szedł boso. 
Góralu, czy ci nie żal ... 
Lecz zanim liść opadł z drzew, 
Powraca góral do chaty, 
Na ustach wesoły śpiew, 
Trzos w rękach niesie bogaty. 
Góralu, czy ci nie żal... 

 

MYŚLĄC OJCZYZNA, POWRACAM W STRONĘ DRZEWA… 

Jan Paweł II 

1. Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad brzegami rzek 
naszej ziemi, wyrastało wraz z nami przez wieki, wrastało w Kościół 
korzeniami sumień. Nieśliśmy owoce, które ciążą i które wzbogacają. 
Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień, choć korzenie wrastają w 
jeden grunt… Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W 
warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz 
uwydatnia… Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? 

2. W którą stronę rozgałęził się pień? W którą stronę podążają sumienia? 
W którą stronę narasta historia naszej ziemi? Drzewo wiadomości nie 
zna granic. Granicą jest tylko Przyjście, które zmagania sumień i 
tajemnice dziejów połączy w jednym Ciele – i drzewo wiadomości 
zamieni w Źródło Życia wciąż wzbierające. Lecz dotąd dzień każdy 
przynosi to samo rozszczepienie w każdej myśli i czynie, z którego 
Kościół sumień rośnie w korzeniach historii. 

3. Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystości, z jaką przychodzą 
ku nam wydarzenia zbłąkane w niewymiernej wieży, w której człowiek 
jednakże wie, dokąd idzie. Miłość sama równoważy los. Obyśmy nie 
rozszerzali wymiarów cienia. Promień światła niechaj pada w serca i 
prześwietla mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości. Nie 
możemy godzić się na słabość. 

4. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoja klęską, gdy zapomina, że został 
posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają 
na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem 
Pana i słowem Ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. 
Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń: Idziemy 
uczestniczyć w Eucharystii światów. 



5. Więc schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we wszystkich 
ludziach – ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we 
wszystkich sercach tajemnicą paschalną.- Ziemio, która nie przestajesz 
być cząstką naszego czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez 
ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc 
miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. 

 

ABBA, OJCZE 

1.Ty wyzwoliłeś nas Panie 
Z kajdan i samych siebie 
A Chrystus stając się bratem 
Nauczył nas wołać do Ciebie: 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 
 
2.Bo Kościół jak drzewo życia 
W wieczności zapuszcza korzenie 
Przenika naszą codzienność 
I pokazuje nam Ciebie 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! 
 
3.Bóg hojnym Dawcą jest życia 
On wyswobodził nas od śmierci 
I przygarniając do siebie 
Uczynił swoimi dziećmi. 
 
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze 
 
4.Wszyscy jesteśmy braćmi 
Jesteśmy jedną rodziną. 
Tej prawdy nic już nie zaćmi 
I teraz jest jej godzina. 
 
 

 

 

 



"Dzieci"  Jan Paweł II 

Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli 
Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie - 
(serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok). 
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. 

Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. 
Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt. 
Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę. 
Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i pójdą? 

Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin 
Odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno, 
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć, 
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro od zła? 

 
 
 
NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT (MUZYCZNY HOŁD; HYMN Z OKAZJI 100. 
ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II) 
K.MOŚ, D.OSIŃSKA, N.RUBIŚ, W.CUGOWSKI, M.PIEKARCZYK, 
M.ZIÓŁKO 
 
Biały pielgrzym ciemna drogą 
idzie pośród chmur 
słysz jak planeta Ziemia modli się o cud 
tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon 
wszystkie róże swata twoje są 
 
bo nie zastąpi ciebie nikt 
do światła otworzyłeś drzwi 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 
z nadzieją nam kazałeś iść 
subito santo wreszcie ty 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 
 
na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok 
by zobaczyć jak całujesz ziemie z jego stron 
tęsknimy teraz za rokiem rok 

jak bez ojca dzieci w ciemną noc 



 
bo nie zastąpi ciebie nikt 
do światła otworzyłeś drzwi 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 
z nadzieją nam kazałeś iść 
subito santo wreszcie ty 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 
 
bez ciebie trudniej żyć 
marzyć, kochać , śnić 
życia gubi się sens 
na złe i dobre dni 
w modlitwie zawsze ty 
króluj nam , królu serc 
 
bo nie zastąpi ciebie nikt 
do światła otworzyłeś drzwi 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 
z nadzieją nam kazałeś iść 
subito santo wreszcie ty 
trafił Duch do naszych serc 
stał się cud, zniknął lęk 

 

 


