
	 	 	 	 	 TESKNOTA 


Karol Wojtyla - To imię znane na całym świecie…

18 maja przyszedł na świat jako malutkie dziecię …


W 1920 roku się to wydarzyło…

Cały świat to na zawsze zmieniło…


Nasz Papież Polak, Przyjaciel… Wielki Autorytet dla wielu…

Słowa są zbyt male by Go opisać na kartce papieru…


Jak mu oddać hold i w jaki sposób należyty szacunek okazać…?

W ta wielka rocznice wszyscy chcą mu ukłony składać….


Pięknie żył, uśmiechem i dobrocią zarażał….

Nigdy się za kogoś lepszego nie uważał….


Szanował ludzi a ludzie Jego szanowali….

Nie mial znaczenia kolor skory ani język którym rozmawiali…


Tak porostu!…Był Nasz!….Był zawsze blisko mimo, ze czasem odlegloscią daleko ….

Rozumiał….Nie oceniał…..Pomagał ….I nigdy nie pytał dlaczego…!


Jak On to robił, ze zjednał sobie cala ziemie….

Europe, Azję, a nawet niejedno Afrykańskie plemię….


W momencie gdy odszedł…zatrzymał się na chwile czas dla całego świata….

Dla wielu była to kogoś bardzo bliskiego strata…..


Lek w sercach zniknął…nadzieja przychodziła gdy do nas mówiłeś …

Sens życia łatwiej było dostrzec gdy z nami tutaj byleś ….


Dzisiaj w Twoja setna rocznice urodzin życzymy Ci Kochany Przyjacielu

Byś tam w Niebie wiedział ze tu nadal masz oddanych Wielu…


Twoje słowa są często cytowane ….

A Twoje Zycie z wielka tęsknotą wspominane….


Dobro wlewałeś w nasze dusze, karmiąc je swoimi mądrościami….

Nauczyłeś nas jak walczyć z naszymi słabościami….


Mimo ze upłynęło juz tyle lat gdy na zawsze zamknąłeś na ziemi oczy…

Tęsknimy teraz jeszcze bardziej,… lecz duch Twój zawsze z nami kroczy…


Dziękujemy Ci Boże ze podarowałeś nam Tego wspaniałego Człowieka ….

Gdy nas wezwiesz do Siebie, wiemy ze On tam z Tobą na nas będzie czekał…


A tymczasem  Karolu Wojtyło modlimy się za Ciebie tutaj zgromadzeni….

Ci pływający po Bałtyku,  Tatrzańscy górale i tu na Jersejowskiej ziemi….


Niech pamięć po Tobie nigdy nie zagaśnie …

A światło które nam dales niech swieci jaśniej i jaśniej…
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