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„Musicie od siebie wymagać,  
nawet gdyby inni od was  

nie wymagali”.  

Ulubiona pieśń  

kojarząca się z Janem Pawłem II 
 

"Barka" to hiszpańska pieśń religijna,  

do której muzykę i słowa napisał hiszpański 

ksiądz Cesáreo Gabarain w 1974 roku.  

W tym samym roku polski tekst "Barki" 

napisał ks. Stanisław Szmidt. Papież Jan 

Paweł II śpiewał ją w Gnieźnie podczas  

swojej pierwszej pielgrzymki do Polski  

w 1979 roku. Na krakowskich Błoniach,  

18 sierpnia 2002, po modlitwie na „Anioł 

Pański”, gdy ludzie śpiewali „Barkę”, Jan 

Paweł II powiedział: „Chcę powiedzieć na 

zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń 

wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed dwu-

dziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, 

kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią,  

z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się 

przez wszystkie te lata. Była jakimś ukry-

tym tchnieniem Ojczyzny. Była też prze-

wodniczką na różnych drogach Kościoła.  

I ona przyprowadzała mnie wielokrotnie 

tu, na te krakowskie Błonia pod Kopiec 

Kościuszki”. 

BARKA 

 
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. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 

Do pracy z Tobą 

I czyste serce. 

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. 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu 

I samotności. 

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. 

4. Dziś wypłyniemy już razem 

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią 

I słowem życia. 

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  
 

 

XX Dzień Papieski 

Totus Tuus - Cały Twój 

 

16 października 2020r.  

Co symbolizuje 

herb papieski? 

TIARA  – stały element herbów papieskich. 

Jest to dawne uroczyste papieskie nakrycie 

głowy, bardzo bogato zdobione.  

KRZYŻ – symbol przynależności papieża do 

Kościoła i do Jezusa Chrystusa, który na 

krzyżu oddał za nas swoje życie. 

LITERA „M” – pierwsza litera imienia Maryi, 

której Jan Paweł II zawierzył całe swoje 

życie. 

DWA SKRZYŻOWANE KLUCZE – symbol 

władzy Papieża jako Głowy Kościoła i na-

stępcy św. Piotra, któremu Pan Jezus po-

wiedział: „Tobie dam klucze Królestwa Nie-

bieskiego”.  

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(1979)


Krótki życiorys Jana Pawła II 

 

 XX Dzień Papieski  
 

 W niedzielę poprzedzającą  

42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową, 11 października 2020 r., w całej 

Polsce oraz środowiskach polonijnych obcho-

dzony jest XX Dzień Papieski. W tym roku 

przebiega on pod hasłem „Totus Tuus” (Cały 

Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły 

pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym na-

bożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. 

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w: 

 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II  

 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II  

 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego               

Tysiąclecia”. 

 

 

 
 Fundacja „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia” to fundacja powołana 

przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 

roku jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła 

II za jego posługę duchową na rzecz Kościoła      

i Polski. 

 

 

Karol Józef Wojtyła, przyszedł na świat  

18 maja 1920 roku w Wadowicach. Rodzina 

żyła skromnie. Jedynym żywicielem rodziny 

był ojciec. Młody Karol chodził do gimna-

zjum. Wołano na niego Lolek. Chłopiec lubił 

grać w piłkę nożną, pływał kajakami i jeździł 

na nartach. Podjął studia na Wydziale Filo-

zoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

W Krakowie zastała go wojna. Do tego 

zmarł ojciec. Podjął więc pracę fizyczną w 

kamieniołomie, zakładach chemicznych i 

oczyszczalni sody. Jako student pisał wier-

szei chciał zostać aktorem. Rzecz jasna my-

ślał wtedy też o posłudze kapłańskiej, dlate-

go wstąpił w 1942 roku do Metropolitalne-

go Seminarium Duchownego w Krakowie. 

Po wojnie podjął studia w Rzymie . Został 

wkrótce doktorem teologii. Od 1956 wykła-

dał etykę na KUL. W 1957 roku zdobył habi-

litację. W roku 1963 Karol Wojtyła został 

arcybiskupem metropolitą krakowskim. 

Jako duchowny organizował często górskie 

wycieczki z udziałem młodzieży. 

16 października 1978 roku został pa-

pieżem i przyjął  imię Jan Paweł II.  Trosz-

czył się o dzieci na całym świecie i starał się, 

aby w krajach objętych wojną zapanował 

pokój. Otrzymał wiele tytułów i wyróżnień 

min. Order Orła Białego, czyli najstarsze i 

najważniejsze odznaczenie państwowe Rze-

czypospolitej Polskiej. Dzieci przyznały mu 

tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. 13 maja 

1981r. na placu św. Piotra w Rzymie, prze-

żył zamach terrorystyczny na swe życie. 

Został kanonizowany, czyli uznany za świę-

tego. 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II 

zmarł przeżywszy 85 lat w Pałacu Apostol-

skim w Watykanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem 

ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej 

głębi tego Tysiąclecia, wołam  

w przeddzień Święta Zesłania, wołam 

wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi 

Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój  

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". 
(Homilia, Warszawa 1979 r.) 

 

 

„Brońmy się przed pozorami-

miłości, nie miłujmy słowem  

i językiem, ale czynem  

i prawdą".  
(Homilia, Rzym, 1979 r.) 

  

„Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. 

Jest matką, która wiele przecier-
piała i wciąż na nowo cierpi.  

Dlatego też ma prawo do miłości  
szczególnej". 

(Przemówienie na Okęciu, 1983 r.) 

 

Człowiek jest wielki nie przez to,  
co posiada, lecz przez to, kim 

jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi. 

Jan Paweł II 6 grudnia 2018r. 

Jednym z najważniejszych działań Fun-
dacji jest prowadzony od samego po-
czątku jej istnienia program stypendial-
ny. Stypendia przyznawane są zdolnej 
młodzieży pochodzącej z niezamoż-
nych rodzin z małych miast i terenów 
wiejskich. Fundacja rozpoczynała swo-
ją działalność, przyznając stypendia 500 
osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, 
program obejmuje prawie 2000 mło-
dych ludzi z całej Polski, co jest możliwe 
tylko dzięki ofiarności i dobrej woli spo-
łeczeństwa.  


