Karol Wojtyła Papież
To Polak urodzony w Wadowicach
Pierwsze kroki stawiał w ukochanych górach
Wychowywał się w atmosferze rodzinną pobożnością
Niedługo się cieszył rodzinną miłością
Mając dziewięć lat zmarła ukochana matka
A w czasie nauki w gimnazjum znowu strata
Umarł jego ukochany brat, który był lekarzem
A w czasie wojny pożegnał się w samotności z ojcem
To był Lolek przeciętny chłopak normalny
Przystąpił do pierwszej komunii św. swej pierwszej
To był uczeń bardzo pilny i zdolny
Był także ulubionym graczem piłki nożnej
Potem uczeń gimnazjum, prymus aż do matury
Najbardziej pokochał lekcję języka Polskiego
Co rozbudziło w nim zamiłowany talent młody
Do sztuki poezji i aktorstwa teatralnego
W czasie wojny, jako młodzieniec młody
W konspiracji utrwalał swe talenty aktorskie
By nie trafić na roboty przymusowe do Rzeszy
Podejmuje pracę, jako robotnik w kamieniołomie
To doświadczenie swej ciężkiej robotniczej pracy
Oraz dotkliwa samotność z braku swej rodziny
Także przekaz z jego domu głębokiej Bożej wiary
Zawierzył swe życie Maryi swym sercem zakochany
Karol odkrył w olśnieniu swoje nowe powołanie
Zapragnął zostać kapłanem gdyż Bóg tego pragnie
I tak to Wojtyła studiował filozofię i teologię w nauce
Wstąpił do podziemnego seminarium w Krakowie
A gdy wojna ta nieludzka dla świata się skończyła
Co Polska ludowa ideologią swoją za wiarą nie tęskniła
Wojtyła juz oficjalnie swe nauki w zamiłowaniu studiował
A Kardynał Sapieha do Rzymu go na studia wysłał
W dniu 1 listopada 1946 r. z rąk jego kardynalskich
Karol przyjął swe w powołaniu święcenia kapłańskie
Wyróżnieniem mu było dane w Wawelskiej Katedrze
Pierwsze trzy msze św. odprawić za swych zmarłych
On odprawił je za zmarłych rodziców i swego brata
Oddając im szacunek w miejscu spoczynku królów polskich
Gdzie ich dusze tam oczekują na dzień zmartwychwstania
Co przez stulecia swój naród mają w swych opiekach
A gdy wrócił z Rzymu, jako naukowiec ksiądz Wojtyła
Zajął się wykładami na trzech wielkich uczelniach
Najbardziej pokochał swoją młodzież studencką

A sam pisał nowe dzieła o znaczeniach naukowych
Co w dniu 3 października 1958 roku Karol Wojtyła na Wawelu
Otrzymał sakrę biskupią dla kościoła polskiego
A cała swoja posługa zawierzył Matce Bożej w swym powołaniu
Oddał się sercem i umysłem II Soboru Watykańskiego
Papież Paweł VI mianował go metropolitą Krakowa
On był otwarty na ludzi w ich zawodach wszelkich
A szczególną troską w nauczaniu Otaczał ludzi młodych
Był przyjaznym i ciekawy ich zawodowego życia
A w 1967 roku otrzymał kapelusz kardynalski
Przyjął pierścień na znak wierności swej wiary
Wypełnianiu sumiennie nadane mu obowiązki
Przez całkowicie oddanie się kapłanom i kościołowi
I tak to 16 października 1978 roku został wybrany
Kard. Karol Wojtyła Papież z "dalekiego" kraju wybrany
Papież pielgrzym, który pierwszy wyszedł do ludzi.
To Polak, który przyjął w pokorze imię Jan Paweł II
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