
Kapłan solidarno ści  
 
Jerzy Popiełuszko ko ściół Św. Stanisława Kostki w Warszawie 
Tam kapłan sługa Bo ży słu żył młody o spokojnej naturze 
A gdy w hucie warszawskiej strajki niepokojem trwaj ą. 
Które od Stoczni Lenina, przez cał ą Polsk ę się rozlewaj ą 
 
Robotnicy Huty w pokorze z wiar ą Popiełuszk ę błagaj ą 
By o wolne zwi ązki zawodowe, Boga prosi ć modlitw ą  
Ksiądz, sługa ko ścioła, wyra ża zgod ę z zaufaniem 
By odprawi ć pierwsz ą mszę świętą poza ko ściołem. 
 
Padają pierwsze słowa "Solidarno ść" w całym kraju 
A Jerzy Popiełuszko przez ducha Św. natchniony  
Słowa prawdy mówił do ludzi pracy w swym kazaniu 
O wolno ści wiary oraz godno ści człowieka pracy 
 
A gdy msz ę w imi ę wolno ści za ojczyzn ę odprawiał 
Coraz wi ększe tłumy z flagami odle żały ko ściół 
W kraju socjalizmu Zwi ązku Radzieckiego wasalstwa 
Państwa Słu żby Bezpiecze ństwa i Milicji bez Boga 
 
Mszę takich ksi ęży w socjalizmie czuli si ę zagro żeni 
Gdzie władz ę otwart ą walk ę kościołowi sprawili 
Przez zatrzymania, rewizje, prowokacje i zastraszan ie 
Księdzu Jerzemu nawet w nocy spokoju nie było dane 
 
A on pełen modlitwy nie przestał działa ć dla ojczyzny 
Oprócz słów prawdy pomocy niósł wszystkim potrzebuj ącym 
Działaczom i robotnikom zwolnionych z pracy 
Niósł pomoc materialn ą internowanym rodzinom 
 
On wzi ął krzy ż Chrystusa świadomy, że zginie tragicznie 
Nie posłuchał ostrze żeń wrogów na swojej drodze 
Tylko sprawa solidarno ści z ufno ścią zawierzał stwórcy 
Pragn ął do ko ńca pój ść z powołaniem w świętości prawdy 
 
I tak w ostatniej podró ży z Bydgoszczy do Warszawy 
Został zatrzymany, upokorzony, okrutnie pobity i zw iązany 
Żywy do worka z kamieniem przywi ązany posług ę wypełnił 
A nast ępnie do Wisły wrzucony oddał ducha i skonał. 
 
Przez poruszenie całego solidarnego narodu w modlit wie 
Bóg pragn ąłby jego ciało odnaleziono poranione 
I by spocz ął w pokoju przy ko ściele Stanisława Kostki 
Aby świętą dusz ę Jerzego kapłanem nazwano solidarno ści. 
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