
1. 

Bądź pochwalony, Jezu Chryste, 

Bądź zawsze, Panie uwielbiony.

Żeś w swoich planach wiekuistych, 

Ku polskiej ziemi oczy skłonił. (2x)

2. 

. Z Polaków rodu wezwać chciałeś, 

Tej ziemi Syna na Papieża.

I, jak Piotrowi, Kościół cały,

Z miłością Jemu sam oddałeś. (2x)

3. 

Najświętsza Panno z Częstochowy, 

Najświętsza Panno z Ostrej Bramy. 

Za Totus Tuus Ojca Świętego,

Dziś wszyscy dzięki Ci składamy.



1. 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. Matko, pomóż trwać nam w nadziei,

W dziękczynieniu za Ojca Świętego, 

Za dar od Boga miłosiernego.

Ref. Zanieś Matko, nasze dzięki do Pana, 

Za posługę Jana Pawła II.

Wdzięczne serca zanieś, Matko kochana, 

U stóp Boga, dobra Matko je złóż.

3. Matko, w naszych sercach zostanie, 

Każde słowo i każde przesłanie,

Na trud i radość oczekiwania.

Ref. Zanieś Matko, nasze dzięki do Pana, 

Za posługę Jana Pawła II.

Wdzięczne serca zanieś, Matko kochana, 

U stóp Boga, dobra Matko je złóż.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź, 

 Pośród świętych wywyższony.

 Słowa swoje zamień w czyn,

 Bóg niech będzie uwielbiony;

 Niech zadrży ziemia, zagra róg,

 Bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

1. Przekroczyliśmy próg nadziei,

Oblicze ziemi się zmieniło,

Bo całe życie nas szukałeś,

A słońce prawdy nam świeciło. 

2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze,

Naszą nadzieją jest i skałą.

Wieki i trudne czasy miną,

Bóg, wiara, honor w nas ostaną.

3. Pamięć zachować i tożsamość,

Bogurodzica nam pomoże, 

A być świadkami miłosierdzia,

Pomóż nam, pomóż, Święty Boże!

JANIE PAWLE,
TERAZ PRZYJDŹ
JANIE PAWLE,

TERAZ PRZYJDŹBARKABARKA



1. Choć wiele dzieci Polska ma,

 I wielu mężów stanu. 

 To tylko jeden spośród nich,   

 Trafił do Watykanu.

 I wówczas z jego drżących ust,   

 Bóg słyszał: Totus Tuus! - 2x

2. I przeleciała wieść przez świat,

 I wszystkich zadziwiła.

 Że Ojcem świętym jest nasz Brat,

 Kardynał nasz Wojtyła.

 I dzwonił watykański dzwon,   

 Polak na Piotra tron! - 2x

1. Janie Pawle w przyszłość idziem już z nadzieją,

 Chociaż zagubieni pełni wad,

 Bo Twe słowa w naszych sercach miłość sieją,

 I już wiemy jak budować lepszy świat.

Ref. Nie boję się, nie lękam się,

 Nie boję się, płynę na głębię!

2. Nasz Patronie  duszę duma nam rozpiera,

 Bo świat cały Wielkim Ciebie zwie.

 Przyrzekamy być lepszymi już od teraz,

 Przyrzekamy zawsze wiernie kochać Cię!

3. Tyś powiedział, byśmy bliźnich miłowali,

 Że nie ważne w życiu mieć, lecz  „być”.

 Tyś powiedział, byśmy wszystko z siebie dali, 

 By dla innych zawsze, nie dla siebie żyć.

(Melodia Roty)



Ref.: Bądź pozdrowiona, święta Faustyno,

 Wzorem nam jesteś świętości.

 Wspieraj nas, wspieraj swoja przyczyną,

 U tronu Boga miłości. U tronu Boga miłości.

1. Jezus ciebie wybrał,1. Jezus ciebie wybrał,

 Jako swe narzędzie. Jako swe narzędzie.

 Byś głosiła wszystkim, Byś głosiła wszystkim,

 Jego miłosierdzie. Jego miłosierdzie.

ustyno,

.

przyczyną,

2. On Cię wspierał łaską, 2. On Cię wspierał łaską, 

Tyś jak małe dziecię.Tyś jak małe dziecię.

Ufność w Nim złożyła, Ufność w Nim złożyła, 

Tak jak nikt na świecie.Tak jak nikt na świecie.

3. Wierna Jego woli, 3. Wierna Jego woli, 

Nie myśląc o sobie.Nie myśląc o sobie.

Życiem wyśpiewałaś: Życiem wyśpiewałaś: 

„Jezu, ufam Tobie!"„Jezu, ufam Tobie!"


