
Tak bardzo kochaliśmy Ojca św. Jana Pawła II i nadal Go kochamy! 

Wielu z nas nadal czerpie z ogromnego bogactwa Jego myśli i słów, 

wypowiedzianych i zapisanych w Jego kazaniach i utworach. 

W roku obchodów 100-lecia Jego URODZIN prosimy Boga, 

aby TEN NAJWIĘKSZY Z RODU POLAKÓW, 

NADAL BYŁ NASZYM WIELKIM ORĘDOWNIKIEM U BOGA 

I WZOREM W CODZIENNYM TRUDZIE PODĄŻANIA ZA CHRYSTUSEM. 

 

Pieśni ku czci św. Jana Pawła II 

 

On kochał Boga, Polskę, świat 

 

1. On kochał Boga, Polskę, świat 

i był jak Ojciec i nasz Brat. 

Nie obcy był mu każdy ludzki ból, 

z pokorą go do Boga niósł. 

 

Ref. Ojcze święty brakuje nam Ciebie. 

Twej miłości, zachęty i wiary. 

Twego trwania przed Bogiem w modlitwie, 

i wielkości składanej ofiary. 

 

2. Kochał i tęsknił za nim lud, 

szukał i pragnął jego słów. 

Potrzebny był mu każdy jego znak, 

modlitwy dar i życia smak. REF. 

 

3. Przemierzał świat, jak biały ptak. 

Miłości znak na ziemi kładł. 

Historie ludzi, ich krzyk i ból 

brał w ręce swe bez zbędnych słów. REF. 

 

4. Szukamy, Ojcze, Twoich dróg. 

I słuchać chcemy świętych słów, 

by zstąpić mógł Święty Boga Duch 

i nawrócenia stał się cud. REF. 



5. Pasterzu dusz i Sługo sług. 

Do nieba prowadź polski lud. 

Od dziś przez życie z Tobą chcemy iść. 

Z wiarą przyjmować codzienny krzyż. REF. 

 

6. O Tobie, Ojcze, jest ta pieśń. 

By przez nią Bogu oddać cześć. 

Za Twoje życie, skarby słów i łask 

niech uwielbiony będzie nasz Pan. REF. 

 

Bóg Cię wybrał na swego Proroka 

 

1. Bóg Cię wybrał na swego Proroka, 

Ojca ludzi, Pasterza i Brata. 

Dał ci serce gorące i Ducha swego 

byś był Jego obrazem dla świata. 

 

Ref. Ojcze święty, wołamy do ciebie, 

z głębi dziejów i naszych serc. 

Ojcze święty Janie Pawle II, 

oblicze świata, jak wtedy zmień. 

 

2. Biały Pielgrzym wędrował po ziemi, 

dając miłość i świadectwo wiary. 

Był natchnionym Prorokiem, radością i siłą, 

tych, co z Bogiem przyjaźni szukali. REF.  

 

3. Ojcze święty, wołamy do ciebie, 

uproś łaskę braterskiej miłości. 

Niech Bóg zawsze nam będzie Ojcem i Królem, 

Przewodnikiem na drogach wolności. REF.  

 

4. Chcemy znowu popatrzeć w Twe oczy, 

pełne ciepła i żaru miłości. 

Z tobą klęczeć przed Bogiem w gorącej  modlitwie, 

żebrząc wiary, nadziei, miłości. REF. 

 



Święty Janie Pawle  II prowadź nas 

 

1. Święty Janie Pawle  II  

prowadź nas 

ku wolności Dzieci Bożych 

prowadź nas 

Święty Janie Pawle  II  

niechaj pycha nas nie zgubi 

a Duch Święty z mocą swoją  

mieszka w nas 

 

2. Święty Janie Pawle  II  

prowadź nas 

wąską drogą ku świętości 

prowadź nas 

Święty Janie Pawle II 

gdy nadejdą w życiu próby 

wstawiennictwem swym u Boga  

wspieraj nas 

 

3. Święty Janie Pawle  II  

prowadź nas 

Drogą wiary i miłości  

prowadź nas 

Święty Janie Pawle II 

poprzez życia trudne drogi 

w progi domu Ojca w niebie 

prowadź nas 

 

Janie Pawle II, za nami się módl 

 

Janie Pawle II 

za nami się módl 

Ojcze święty do Boga nas prowadź 

 

Wiarę Ojców i miłość zachowaj w nas 

Jezus niech będzie Mistrzem 

każdego z nas 

 



Niedościgły wzór świętości 
 

1. Byłeś, jesteś wzorem wiary i miłości,  

mistrzem słowa, pióra, czynu i wolności.   

Zawsze skromny i pokorny,  

pilny, mądry i rozsądny,    

Wielki Janie Pawle II bądź wśród nas.  

 

2. Twoje życie to drogowskaz na bezdrożach.  

Ty sam kieruj, drogę wskazuj, Ty nas prowadź.  

Niech w młodości, dojrzałości,   

każdy z nas wzrasta w świętości. 

Janie Pawle II zawsze z nami bądź.   

 

3. Twoje życie było pełne przeciwności,   

trudów, cierpień, wszelkiej pracy, wytrwałości.   

Nigdy nic Cię nie złamało,  

twoje serce wciąż kochało,   

IMIĘ TWE już zdążył poznać cały świat .  

 

4. Ojcze święty, dziś  do Ciebie przychodzimy,   

o Twe rady i wskazówki  Cię prosimy.    

Mądrość  Twoją zgłębiać chcemy,   

naśladować Cię pragniemy,  

ty nas wspieraj, prowadź, kieruj, z nami bądź. 

 

Wymagajcie zawsze od siebie 

 

Ref. Wymagajcie zawsze od siebie, 

tak mówiłeś nam Ojcze święty. 

Bądźcie silni miłością i wiarą, 

wielcy duchem, odważni i świeci. 

Wymagajcie zawsze od siebie, 

choćby nikt od was nie wymagał. 

Wymagajcie zawsze od siebie, 

a Bóg będzie wam zawsze pomagał. 

 

1. Kochałeś  Ojcze młodzież i  dzieci, 

z potrzeby serca nas szukałeś. 



Swoim przykładem i mądrym słowem 

do wielkich czynów nas zachęcałeś. REF. 

 

2. Twe zasługi WIELKIM nazwany 

Krokiem Pielgrzyma świat przemierzyłeś 

Zgodnie z sumieniem i BOŻYM PRAWEM 

Oblicze świata na lepsze zmieniłeś. REF. 

 

3. Świat  ciągle w biegu, pędzi do przodu, 
choć  serce nasze wciąż takie same. 

Niech Twoje myśli, słowa i czyny 

pomogą  wznioślej i piękniej nam żyć.  

 

Ref. Wymagajcie zawsze od siebie, 
tak mówiłeś nam Ojcze święty. 

Bądźcie silni miłością i wiarą, 

wielcy duchem, odważni i świeci. 

Wymagajcie zawsze od siebie, 

tak mówiłeś nam Ojcze święty. 

Zatem chcemy od siebie wymagać, 

aby każdy z nas był wielkim świętym. 

 

Recytacja: 

OJCZE, POWRÓĆ DO KRAKOWA, 

POWRÓĆ TAM, GDZIE BYŁEŚ JUŻ. 

NIECH TWA MIŁOŚĆ I TWE SŁOWA, 

BIEG HISTORII ZMIENIĄ ZNÓW. REF. 


