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Od Matki dla syna 

Synku, dziś rozpoczynasz dorosłe życie, 

Wkrótce wyruszysz z domu w świat, 

Bóg wskaże ci drogę, którą masz iść. 

Pamiętaj, nie lękaj się nikogo i niczego, 

A zwłaszcza śmierci, 

Gdyż nie opuści cię nigdy. 

Nie ona jest straszna, 

Lecz utrata miłości danej z Nieba. 

W swojej wędrówce będziesz wiele cierpiał, 

Nie bój się wzgardy i samotności, 

Lecz uczciwie walcz pomimo wszystko... 

Nie mów nigdy, że jesteś zmęczony, 

Nawet gdybyś zupełnie utracił siły. 

Bądź zdecydowany, bowiem kto raz się cofnie, 

Będzie uciekał przed samym sobą... 

A gdy przyjdzie śmierć, umieraj odważnie, 

Jak twoi przodkowie, których krew masz w sobie. 

Nie dbaj o pochwały i nagrobek ze spiżu, 

Lecz o to, co Bóg myśli o tobie. 

Sądu też się nie bój, lecz zdaj Mu sprawę z życia. 

Pamiętaj o słowach matki, 

Miłość, uczciwość i odwaga otwierają Niebo. 

Nie wahaj się ruszyć w drogę, 

Jestem z tobą sercem na zawsze. 

- Twoja Matka - 
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Słońce dzieciństwa 

Dobrze było być dzieckiem, 

Z wszystkimi problemami iść do mamy, 

Czekać na przyjazd z wojska kochanego brata, 

Usłyszeć od dziadka,  

Że jest dumny z Lutka. 

Męczyć pytaniami babcię  

I przytulać się do niej. 

Na przystanku czekać na tramwaj,  

Którym kierował ojciec. 

Znaleźć sklejonego cukierka w szkolnym fartuchu siostry,  

Z kolegami bić się na pięści do pierwszej krwi, 

I przepraszać za wybitego zęba mleczaka. 

Z koleżanką chodzić po starym płocie, 

I przyjaźnić się ze słońcem, 

Które zalało ciepłem i światłem moje dzieciństwo… 
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Bez Boga 

Ludziom pomieszało się w głowach – 

Oskarżają Boga o cierpienie i grzech. 

Zapragnęli być jak On wszechmocni, 

Lecz nie dostrzegają, że są groteskowi. 

− Bo kim jest człowiek bez Niego? 

Przecież nie jest panem swojego życia,  

Którego źródłem jest Przedwieczna Mądrość. 

Bez nadprzyrodzonego Światła 

Nie pozna celu i sensu własnej drogi. 

Odrzucając Prawo Miłości 

Upada pod bezprawiem ludzkich wyroków. 

Czego zatem potrzeba, aby to zmienić? – 

Wiary dziecka, ufającego bez zastrzeżeń, 

Dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, 

A słowo kocham posiada ogromną moc  

Czynienia światła w największej ciemności. 

Wielkość dziecięctwa Bożego odkryjesz wówczas, 

Kiedy zrozumiesz,  

Że miłość, to słowo i zarazem czyn… 
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Zbawienie  

Serce tęskni za Tobą, Ojcze – 

Świat jest piękny, ale ludzie go popsuli …  

Prawdę o Tobie zmieszano z mitem, 

Aby sprawiedliwi zagubili drogę do Ciebie. 

Ewangelia spowszedniała i niewiele znaczy, 

Stała się jedną z tysięcy dostępnych książek. 

Tak trudno rozeznać, kto jest Twoim przyjacielem… 

Nie myśl o mnie źle, ale są takie chwile, 

Że zamiast kazania chcę krzyknąć – „Ludzie, dokąd?!” 

Daj siły, proszę, aby poderwać ich do boju; 

Muszą jednak wiedzieć, o co walczyć. 

Czy potrafię im to wytłumaczyć? – 

Było już przecież tylu smutnych wodzów, 

Co przelali krew niewinnych – tak być nie może. 

To bowiem walka o własne zbawienie, 

O dom, w którym mieszkasz, Panie. 
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Będziesz żył wiecznie 

Będziesz żył wiecznie − 

Podpowiada mi Ktoś mocniejszy ode mnie. 

Ale jak się to stanie? 

Nie znam swojego początku, 

Przeszłości też nie mogą zmienić. 

Nie znam przyszłości, która mnie niepokoi, 

A teraźniejszość jest jak łoże boleści. 

Jestem tylko kroplą z źródła żywej Wody, 

Ale kroplą świadomą swojego istnienia. 

Cząstką ogromnej rzeki życia,  

Która nigdy nie wyschnie. 

A zatem uwierz, że będziesz żył wiecznie… 
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Wciąż Ci nie wierzą 

Chrystusie ledwie przyjęty, 

A już wyrzucony z ludzkiego serca – 

Kiedyś nie miałeś gdzie głowy skłonić. 

Dzisiaj też nie jest lepiej, 

Bo przeszkadzasz czynić nieprawość. 

Umarłeś na Krzyżu z miłości, 

Ale wciąż Ci nie wierzą – 

Łudzą się, że bez Boga będzie lepiej… 
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Kanonizacja szpitalna 

Panie, dusze zmarłych dzieci zapraszasz do Swej Chwały – 

Wybacz mi, że je kanonizuję już tutaj na ziemi, 

Chociaż nie mam do tego prawa… 

Jeśli one nie zasługują na Niebo, to kto zasługuje? 

Nawet sprawiedliwy siedem razy upada w ciągu dnia – 

Nikt z nas dorosłych nie jest bez winy… 

Wiem, że każdemu potrzebne jest Twoje Miłosierdzie, 

Ale przecież te dzieci w  niczym Ci nie zawiniły – 

Każde z nich umierało na Krzyżu z Twoim Synem. 

Wzywam więc na świadków ich Aniołów Stróżów, 

Niech zaświadczą, jak było, skoro mieli ich strzec...  

Pobożnym trudno jest wytrwać w drobnych wyrzeczeniach, 

A one oddały Tobie całe swe piękne i czyste życie. 

Nie znam się na szczegółowych przepisach prawa, 

Ale jestem świadkiem ich cierpienia, świętości i śmierci. 

– Mówię prawdę, choć mam świadomość, że jestem grzeszny. 
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Czy to jest miłość? 

Przeżyłem już wiele lat, 

Gdzie nie spojrzę, tam brak Miłości – 

Gdzieś w oddali rysuje się Jej kształt. 

Czy Ona pozwoli zbliżyć się do siebie 

I czy mi zaufa? 

− Od tego spotkania zależy moje Zbawienie. 
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Czy ufasz mi, Panie? 

Czy ufasz mi Panie, 

Bo sam sobie nie ufam. 

Bez Ciebie każdy krok fałszywy… 

Wiem, że mam kochać, 

A ja wciąż uczę się teorii miłości. 

Podczas życiowej wędrówki 

Nie mogę się zatrzymać, 

Bo nie będę miał dość siły, 

Znowu wyruszyć w drogę. 

Idę więc bez wytchnienia, 

Zdecydowany nawet umrzeć. 

Ty jednak chcesz,  

Abym żył, lecz nie dla siebie… 

Nie mam odwagi pytać – „dlaczego?” – 

I staram się ufać, ale jest to trudne. 

Z wszystkich sił biegnę tam – 

W sercu czuję jednak zew i silny lęk. 

Czy to jest złudzenie, czy Miłość prawdziwa?… 

Panie, tylko Ty ukoisz mnie, 

I nie pozwolisz zgubić się, 

Gdy znów wyruszę na poszukiwanie Ciebie. 
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Czy warto być uczciwym? 

Czy warto być uczciwym? – pytasz. 

Nie – odpowiadam krótko. 

Czy opłaca się naśladować Chrystusa? – 

Jeśli to uczynisz, uznają cię za głupca. 

Dlaczego więc próbuję iść za Nim? – 

Bo wierzę, że On jest Synem Bożym. 

Miłość zdecydowana jest na wszystko, 

Przestaje się lękać o swoje bezpieczeństwo. 
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Do kolegi z dzieciństwa 

Nie okłamuj siebie, 

Że wysiłek twój jest bezinteresowny. 

Przecież czynisz to z powodu: 

Władzy, pieniędzy i chorobliwych ambicji. 

Nie mów, że to było wolą Boga, 

Wiele nabyłeś pochlebstwem i podstępem. 

Sprzedałeś marzenia niewinnego chłopca – 

Nie wszystko można wymienić na pieniądze. 

Na pewno nie nabędziesz za nie przyjaciela, 

Który nie zdradzi cię w chwili próby. 

Co z tego, że wiele dajesz na świątynię? 

Gdy do niej wchodzisz, to Bóg wychodzi…  

Nie zauważyłeś tego, 

Chociaż jesteś taki inteligentny… 
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Dla Michała  

Panie, w Twoim imieniu powiem im – 

Stół dla Michała od dawna był przygotowany. 

Wiem, że on teraz zasiada z Tobą do uczty…  

Jego życie zamknięte w kropli łzy, 

Iskrzyło wszystkimi barwami radości i bólu, 

Tak dojrzewa bowiem prawdziwa miłość, 

Której miarą i zarazem próbą jest Twój Krzyż. 

Nieobojętne jest Ci pytanie człowieka – „dlaczego?”, 

Odpowiedź jednak zrozumie ten, kto kocha Ciebie. 

I chociaż nie osuszysz łez tęsknoty i bólu, 

To jednak sprawisz, że one napełnią serce  

Nadzieją i pokojem… 
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Dlaczego trwam? 

Pytasz mnie, 

Dlaczego jeszcze trwam. 

Nie odpowiem ci,  

Bo nie rozumiesz,  

Co to znaczy dać słowo, 

Od którego zależy wszystko… 

 



41 
 
 

 

Cudowne drzewko 

Przyszedł do mnie dość ważny człowiek, 

I pozostawił mi mówiące drzewko. 

Nie chciałem tego dziwnego prezentu, 

Wiele razy próbowałem je oddalić, 

Ono jednak nie miało gdzie sobie pójść. 

Było szlachetne, lecz bardzo poranione, 

I wymagało ciągłej pielęgnacji z mojej strony; 

Stawało się więc smutne na samą myśl odejścia. 

Chociaż zaniedbane i z licznymi kompleksami,  

Posiadało jednak wiele duchowych i moralnych zalet. 

Drzewko szybko przyzwyczaiło się do mnie, 

I ofiarowało swą tajemniczą miłość.  

Pokochało jednak tak, jak czynią to drzewa, 

Gdyż inaczej nie potrafiło, choć bardzo pragnęło… 

Mogłem więc słuchać szumu jego liści poruszanych wiatrem, 

Pozwalało mi też czasami oprzeć się o swój pień, 

Pomyślałem sobie, że może skosztuję jego owoców.  

Szybko zrozumiałem jednak, że nie mogę tego uczynić,  

Gdyż ten, kto kocha drzewo, nie zjada jego owoców; 

Tym bardziej nie mogłem więc ściąć go i wykorzystać pnia.  

Pozostało mi zatem troskliwie pielęgnować drzewko, 

I słuchać opowieści wiatru pośród jego konarów. 

Odkryłem też, kim jestem dla mówiącego drzewka – 

− Po prostu kochającym je ogrodnikiem – 

– I nikim więcej. Tylko ogrodnikiem… 
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Do zbyt radosnych 

Ludzie od biesiady i nieustannych podróży: 

Ulubioną rozrywką dla was jest przyjmowanie godności, 

Beztrosko bawicie się w swoich pałacach,  

Kiedy Chrystusowi nakładają płaszcz szkarłatny i ciernie. 

Piotrowy kur ochrypł, nie doczekawszy waszej skruchy. 

Pragniecie wywyższenia, to wspinajcie się na krzyż – 

Jest tylko jeden problem, trzeba na nim umrzeć…  
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Tracę siły 

Panie, tęsknię za Twoim Królestwem – 

Wskazana mi droga nie jest łatwa. 

W młodości pobiegłem nią sądząc,  

Że wystarczy tylko kochać… 

Kochałem, nie dbając o wzajemność, 

Nie rozumiałem, że w ten sposób utracę siły. 
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Jak Salomon 

Człowiek jak król Salomon, 

Stoi z dłońmi wyciągniętymi do nieba, 

Zanurzony po pas w rzece ludzkich trosk, 

W nadziei, że Bóg zamieszka w świątyni 

Zbudowanej na jej brzegu… 

O Panie, nie spuszczaj oczu z niej – błaga – 

Gdy nawałnica runie na rodzinny dom. 

Daj odwagę, która przezwycięży strach, 

I zapal w sercu płomień nadziei, 

Zdolnej rozproszyć ciemność rozpaczy – 

Ojcze, proszę o siłę… 

Wszak obiecałeś słuchać ludzkiej modlitwy, 

Choćby była tylko niedokończoną myślą… 

Wiem, że jesteś Bogiem,  

A ja grzesznym stworzeniem. 

Wybacz zuchwałość, lecz nie przestanę prosić, 

Dopóki nie uciszysz mojego serca. 
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Modlitwa Lucka 

Jestem dzieckiem Boga, 

Kocham Go, bo jest moim Ojcem, 

Wiem, że mnie nie skrzywdzi nigdy. 

Doczesność jest jak życie na obczyźnie, 

Ale rozłąka skończy się w chwili śmierci, 

Na którą od dawna czekam z utęsknieniem. 

I wrócę do Jego domu, 

Który jest również moim domem. 

Nie, nie lękam się Sądu Miłości… 

Nawet gdybym był jak syn marnotrawny, 

On wybaczy mi moje grzechy, 

Bo chciałem czynić dobro, 

Chociaż czasem było to zwyczajne zło… 

Przepraszam Cię i proszę jak dziecko - 

Obmyj mnie, Ojcze, w zdrojach Swojego Miłosierdzia, 

A kiedy będę już czysty,  

Pozwól mi być z Tobą na wieki. 
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Pomóc cierpiącemu 

Nie mam siły ścigać się z życiem, 

Już dawno wyprzedziło moje marzenia. 

Usiadłem, aby odpocząć, 

I przyrosłem do kamienia wrażliwości. 

Żal mi każdego, kto cierpi, 

Chciałbym wszystkim pomóc. 

Pomagam jednak pierwszemu napotkanemu, 

Nie mogąc uczynić tego wszystkim. 
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Wspomnienia  

W gmachu ogromnego szpitala, 

Pośród podobnych do siebie cierpieniem, 

Potykam się o wspomnienia tych, 

Co choć zasnęli, wciąż we mnie żyją. 

Przeglądam się w minionych chwilach, 

Które zastygły wołaniem o ocalenie: 

Czy twój Bóg może mnie uzdrowić? – 

A ty, czy wierząc w Niego, 

Możesz mi pomóc? 
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Niosąc umierającego 

Wykreśliłem kolejny numer telefonu, 

Z listy kochanych przeze mnie osób, 

Kiedy zamilkł już na zawsze… 

Nie mów mi, że jestem spokojny, 

Bo to tylko brak siły… 

Czy niosłeś kiedyś umierającego? 

Jego strach jest tak ciężki… 

Czy walczyłeś o jego zbawienie? – 

Złego pokonać może tylko Bóg. 

Gdy poczułem uścisk mocy podstępu, 

Która chciała zagasić światło nadziei, 

Zatrzymał się czas i przestałem żyć.  

Choć wciąż żyłem, aby stoczyć bój… 

Toczył się on poza czasem i przestrzenią, 

Ceną jest zbawienie duszy. 

Liczy się tylko jeden oręż – 

Miłość silniejsza niż śmierć i moc rodem z piekła, 

Prawda przeciw odwiecznemu kłamstwu, 

Posłuszeństwo kontra bunt złowrogiej pychy, 

Modlitwa naprzeciw bulgotu bluźnierstwa, 

Bezwstyd upokorzony czystością. 

Ostateczny cios złu zadała jednak wiara – 

I dusza biedaka jak ptak wymknęła się do Boga… 
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Gdybym mógł 

O Panie, gdybym potrafił,   

To nie pozwoliłbym umrzeć żadnemu dziecku, 

A już na pewno wskrzesiłbym zmarłe... 

Przywróciłbym młodość staruszkom, 

Aby przeżyli swoje życie godnie i szczęśliwie.  

Nikt nie cierpiałby już poniżenia i głodu.  

Zamieniłbym nienawiść w miłość,  

Aby nie było zbrodni i wojen, 

I opowiadałbym wszystkim, że to dzięki Tobie. 
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Bóg zna ciebie 

Nie stwarzaj pozorów, 

Bóg zna twoje czyny, 

Nadęte pustymi słowami. 

A ty bawisz się swoim życiem. 

Grasz w nim jedną z głównych ról? 

– To tylko miłe złudzenie… 

Sumienie – twój sufler  

Usiłuje podpowiedzieć ci 

Zapomniane słowa, które dają Zbawienie. 

Ewangelię głosisz bez przekonania – 

Nie wiesz dlaczego? – 

Bo potykasz się o własne czyny. 

Co masz zrobić? – pytasz. 

Proś o wybaczenie 

I cierpliwie wybaczaj innym. 
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Moi Aniołowie 

Gdy byłem chłopcem, 

Chciałem wierzyć w Boga. 

Nie rozumiałem jednak,  

Co to właściwie znaczy. 

Znałem regułki katechizmu,  

Ale w nich Go nie znalazłem. 

Stałem w komży przed ołtarzem,  

Jednak wiary nie przybyło mi… 

Zniechęcony poprosiłem samego Boga – 

Ojcze, jeśli możesz, naucz mnie wierzyć. 

Wówczas nie wiedziałem,  

Że Niebo użaliło się nade mną, 

I otrzymałem Aniołów,  

Którzy zawsze są przy mnie. 

Jest ich wielu i są silni, niewidoczni dla mnie, 

Ale widzą ich dzieci i pobożne staruszki. 

Kiedy nie mogę zdążyć, zatrzymują czas, 

Zawsze jest wichura, 

Gdy walczą z demonami… 
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Gdzie ta prostota? 

Gdzie ta prostota ewangeliczna? – 

Ubóstwo podróżuje markowym samochodem, 

Wstrzemięźliwość popija drogi alkohol, 

Sługa Pana cierpi na ból kręgosłupa od nadmiaru sadła, 

Zamiast upokorzenia śmierci na Krzyżu. 

To prawdziwy cud, że pomimo tych wad  

Świątynie są pełne.                      
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Inaczej uczyłeś 

Bolą mnie wiersze o kwiatkach i chrabąszczach, 

Gdy cierpią i umierają ludzie…  

Nie rozumiem „nocy ciemnej” w ciepłym klasztorze, 

Gdy wokół tyle rozpaczy. 

Zabarykadowano się w wieczerniku dostatku, 

A u progu leżą współcześni Łazarze, 

I te gesty, zebrania i uczty…  

Panie, uczyłeś inaczej; 

Nie kazałeś nazywać się ojcem, 

Nie miałeś gdzie głowy skłonić, 

Chociaż nawet lisy mają nory, 

Nie miałeś dworu i nie poważano Cię jak króla. 

Tylko jedna tunika, jeden osiołek i jeden uczeń pod krzyżem… 

Czy nie byłeś Synem Bożym? 

− O bracia chrześcijanie,  

Gdzie zgubiliśmy Ewangelię? 
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Jak być dobrym lekarzem? 

Mamo, w szkole nauczycielka mówiła – 

Że trzeba być zdolnym i dużo się uczyć, 

Aby zostać dobrym lekarzem. 

– Czy to prawda? 

Synku, lekarzem trzeba się urodzić, 

Ten dar rozdaje Bóg wybranym ludziom. 

Bo nie wystarczy wiedzieć, jak leczyć… 

Trzeba jeszcze pokochać chorego, 

Czasami bardziej niż siebie samego i swoją rodzinę. 

Bo użalając się nad każdą biedą, 

Nad tobą niewielu się użali. 

Dbając o cudze zdrowie życie i zdrowie, 

Niepostrzeżenie swoje utracisz. 

Do tego musisz posiadać intuicję, 

Która otworzy zamkniętą księgę wiedzy. 

– Mamo, to naprawdę trudne, 

   Ale chcę być lekarzem…  
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Niczym Hiob 

Dzieciństwo rozpadło się na tysiące kawałków – 

Zbieram je w snach i nie mogę poskładać. 

Kiedy się budzę, jestem już dojrzałym człowiekiem… 

A przecież tak niedawno biegałem za starszym bratem; 

Dzisiaj on jest już z Tobą i cieszy się nowym życiem. 

Jak pozwolisz spotkam się z nim… 

Rodzice jak Hiob stracili wszystko: majątek, dzieci i zdrowie, 

Kochając jednak dzieci, zyskali wszystko – Ciebie! 
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Jak kochać nieprzyjaciół? 

Jak mam kochać nieprzyjaciół swoich, 

Skoro wrogowie moi ukrywają się, 

Milczą albo uśmiechają się grzecznie? 

Przecieram zwierciadło swojego życia, 

I widzę w nim nowy porządek rzeczy. 

Oto zdrada usprawiedliwiona jest wielkością, 

A ja myślałem naiwnie, że to słabość…  
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Jak zaufać? 

Jak mam zaufać człowiekowi kolejny raz? 

Czynię to, bo Ty, Boże, jesteś wierny – 

Ufasz mi przecież, chociaż nie jestem pewny siebie.  

Wybaczasz, nim zdążę pomyśleć – przepraszam – 

A przecież uzbierało się tego sporo, 

Pewnie więcej niż siedemdziesiąt siedem razy… 

Czy mogę postąpić zatem inaczej niż mój Bóg? – 

Muszę zaufać, chociaż jest to trudne. 
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Jest we mnie moc światła 

Pytasz mnie, dlaczego cierpią ludzie… 

− Nie wiem – odpowiadam szczerze, 

Co nie znaczy, że nie ma wyjaśnienia. 

Czy oznacza to zupełną bezradność? – 

Czasami tak, innym razem nie… 

Gdy przestaję wierzyć i słabnie miłość,  

To skazuję się na wewnętrzną ciemność. 

A kiedy odkrywam, że jest ze mną Bóg, 

Wówczas jest we mnie moc Jego światła.  
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Zrozumieć samego siebie 

Jest we mnie siła,  

Której nie rozumiem… 

Przemoc ujarzmiona łagodnością, 

Agresywna zmysłowość poddana śmierci. 

Nie wiem, kim bym został, 

Gdyby nie miłość do Boga... 
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Klucz do Nieba 

Czym jest nawrócenie? – pyta dziecko. 

Nawrócić się może tylko ten, 

Kto nie kochał nikogo,   

A teraz z miłości i tęsknoty do Boga, 

Przygląda się ludzkim twarzom, 

I szuka w nich Jego Oblicza. 

Nawrócić się może tylko ten, 

Kto zrozumiał trudną naukę,  

Że kochać Boga i człowieka to jedno.  

Odtąd nie zatrzymuje już nikogo dla siebie, 

Nie więzi nikogo na smyczy pożądania. 

Każdemu daje wolność, rozrywając kajdany grzechu, 

I przede wszystkim czyni dobro bezinteresownie. 

Do Nieba odważysz się wejść tylko wówczas, 

Jeśli nauczysz się kochać w ten sposób − 

Miłość jest bowiem kluczem do Królestwa Niebieskiego. 

 

  



61 
 
 

 

Liczę na przebaczenie 

Jestem nędzarzem oczekującym na Miłosierdzie, 

Uparcie staram się pokonać zasadzki szatana, świata i ciała. 

Tyle razy przegrałem z nim, ale wciąż ufam Tobie… 

Liczne duchowe rany przypominają mi moją małość. 

Moją modlitwę jak piasek rozwiewają cudze troski – 

W czasie jej trwania przestałem być bezinteresowny,  

Bo zamiast dziękować, wciąż proszę Cię, Boże: 

O życie, zdrowie, chleb, pracę i nawrócenie… 

Za grzechy przepraszam jednak najbardziej – 

Nie chcę ich, a one są mi bardzo wierne. 

Egoizm nie pozwala mi zadać sobie bólu postem, 

Ciało głodne przyjemności błaga o litość. 

– Przepraszam, że im ulegam – przepraszam – 

Nie umiem też ukryć dawanej jałmużny, 

Zawsze ktoś ją dostrzeże i podziękuje.  
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Ludzkie decyzje 

Nauczyłeś się wielu rzeczy, 

Ale nie potrafisz odróżniać dobro od zła. 

Lękasz się śmierci,  

A nie boisz Boga. 

Dokonaj wreszcie wyboru - 

I na zawsze bądź szczęśliwy. 
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Oddaj mi mojego Boga 

Mam już dość tych, co wiedzą lepiej: 

Kiedy mam się począć i kiedy umrzeć. 

Każdy z tych mądrych inaczej bawi się w Boga,  

Lecz nie było ich,  

Gdy umierało moje dziecko. 

Dla nich śmierć jest kłopotliwym problemem. 

Przysłali mi człowieka,  

Który chciał mnie trzymać za rękę – 

I pytał, jaka jest ostatnia wola… 

To jest ważne – nie przeczę, 

Ale ja chcę wiedzieć, czy jest Bóg, 

Z którym jest moje dziecko, 

I jak mam żyć, aby się z nim spotkać. 

Dlatego proszę, jeśli mówisz, że chcesz mi pomóc, 

Oddaj mi Boga, a z Nim moje dziecko… 
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Spytaj dziecko 

Drwisz z mojego Boga 

I myślisz, że Go dotkniesz. 

Jesteś tak odważna, 

A boisz się samej siebie? 

Nie wiesz, czy On istnieje? – 

Nocą zapytaj gwiazd, 

A w dzień porozmawiaj ze słońcem. 

Nadal nie wiesz, kim jesteś? – 

To spytaj umierającego dziecka – 

Ono powie ci prawdę. 
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Młodość 

Ciało coraz słabsze, 

Ale duch wciąż młody i silny. 

Dla ludzi jestem chory i stary, 

Lecz nie dla mojego Boga. 

Z Nim wszystko jest możliwe…  

Miłość pokona każdą przeszkodę. 

Tęsknota jest szybsza od światła. 

Wspomnienie dobra wzmacnia nadzieję. 

Miłosierdzie obdarza pokojem. 

Śmierć nie napawa już lękiem, 

Bo jest spełnieniem obietnicy Zbawienia. 
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Moc miłości 

Opuszczona przez męża, 

Straciła jedynego syna, 

Zwątpiła w dobroć Boga, 

I zastygła w bólu… 

Jak ją zbudzić ku miłości? 

Kto posiada taką siłę? 

Jeżeli ktoś posiada tę moc, 

To tylko Ty, Panie… 
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Prośba do Matki 

Matko, umacniasz tych, co tracą siły, 

Wskazujesz nadzieję zrozpaczonym, 

Koisz ból cierpiącym ponad miarę – 

Ja w to wierzę i nie wątpię. 

Ale dzisiaj klękam i proszę − pomóż, 

Bo lękam się o los tych, których kocham. 

Obawa ta, jak miecz, przeszywa serce, 

Chciałbym pomóc, ale nie potrafię, 

Oparłem się złym ludziom i pokusom, 

A zadrżałem wobec cierpienia bezbronnych. 

To nie jest jednak strach, lecz miłość – 

Przecież wiesz najlepiej… 
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Narcyz  

Przyjaźń to dar niezasłużony, 

Nawet zraniona wciąż trwa. 

Jest silna swoją miłością, 

Która przetrwała wiele burz. 

Ten, kto porzuca obowiązki, 

Nie był nigdy przyjacielem. 

Kim zatem on był? − 

Zakochanym w sobie narcyzem.  
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Niby przyjaciel 

Przedstawił się jako mój przyjaciel, 

Jednak chciał ode mnie tylko brać – 

I rozsiąść się w moim życiu. 

Nieskromnie był on skromny, 

 A cierpiąc na kompleks niższości, 

Usilnie poszukiwał we mnie wad.  

Na szczęście znalazł je w dużych ilościach, 

Bo przecież jestem zarozumiałym,  

Skrytym i nieczułym egoistą – 

Nowinę tę ogłosił życzliwym sobie i prawym kolegom, 

Spełniając religijny obowiązek,  

Poczuł wewnętrzną ulgę – 

Obnażył przecież ukrywającego się hipokrytę. 

Spisał to wszystko, by wiedzieli też o mnie potomni, 

I przestrzegł przede mną dobroduszne władze. 

Na koniec zaś ze łzami w oczach powiedział: 

Że uczynił to z miłości chrześcijańskiej, 

I przepełniającej go bratniej życzliwości,  

Nie mógł bowiem dłużej znieść we mnie zła. 

– Nie wiedząc, co odpowiedzieć, rzekłem – amen. 
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Nie grzesz, tylko kochaj 

Stworzyłeś mnie Panie, 

I cierpliwie uczysz miłości. 

Wybacz uczniowi,  

Który nie rozumie Ciebie… 

Chciałem stracić wzrok, 

By nie widzieć pokus… 

Ty kazałeś odważnie patrzeć, 

Aby dostrzec cierpiących. 

Chciałem stracić dłonie, 

By nie grzeszyć nimi. 

Postanowiłeś inaczej, 

Bym błogosławił i tulił tych,  

Co zbyt wcześnie umierają.  

Miałem umrzeć wiele lat temu, 

A żyję do dzisiaj i wciąż pytam  – dlaczego?  

Jak długo mam bronić Twojej barykady, 

Samotnie odpierając ataki zła?  

Nie doczekałem się odsieczy, 

Którą mi obiecywano…  

Nie noszę ze sobą białej flagi, 

Bym ją mógł wywiesić w chwili słabości – 

Nie zagrzewają już mojego serca cudze ideały… 

Pozostał mi tylko honor najemnika, 

Który zaciągnął się na twardą służbę u Ciebie – 

W tym rzemiośle lepsza śmierć niż zdrada. 

Umrę, gdy tak trzeba będzie – 

Nie obawiaj się, to umiem; 

Ty Panie znasz czas i miejsce.  

Mnie pozostaje tylko jedno – 
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Odważnie wejść w cień śmierci.  

 

Nie odmówisz pomocy 

Od dawna wracam do domu, 

Ale podróż komplikuje się… 

Coraz więcej jest przeszkód – 

Zatrzymują mnie wydarzenia i ludzie. 

Czuję się zmęczony nimi wszystkimi, 

Bo ile razy jeszcze muszę udowodnić, 

Że kocham i jestem wierny? 

Wzywam Ciebie, Panie, 

Nie mając dość siły w sobie – 

Wszak nie odmówisz pomocy temu, 

Kto zaciągnął się do Twojej armii. 
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Prawdziwa religijność 

Nie porusza mnie droga krzyżowa 

Na ścianie kościoła, 

Bo codziennie muszę iść śladami 

prawdziwego cierpienia, 

Którego doznajesz Panie,  

W każdym chorym człowieku. 

Obojętne są mi również pouczenia, 

Wypowiadane przez tych, 

Którym powodzi się dobrze. 

Znękanemu brak bowiem słów, 

Kiedy serce przeszyte jest bólem. 
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Nie poznałeś Chrystusa 

Codziennie spotykasz Chrystusa – 

Jest On biedny i głodny, 

Nie poznałeś Go jeszcze? 

Możesz Go nakarmić  

I otrzeć Mu twarz. 

Dlaczego tego nie czynisz? – 

Szukasz Go wśród bogatych? 

Owszem, czasem bywał na ucztach, 

Ale po to, by odmienić serce  

Zagubionego w sobie człowieka… 
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Nie pytaj 

Nie pytaj mnie, czy żyję Ewangelią… 

Posłuszeństwo zastąpił układ władzy. 

To jest taka dziwna miłość bliźniego – 

Kolega koledze wszystko załatwi, 

Jak potrzeba rozgrzeszy i awansuje. 

Odpada ten, kto nie jest w tym gronie. 
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Oczekiwania i rzeczywistość 

Myślałem, że wśród tych, którzy chcieli iść za Tobą, 

Znajdę ludzi szczęśliwych,  

Ale spotkałem:  

– gorliwych reformatorów cudzych wad, 

– wstających o świcie i kładących się późno spać dla kariery, 

– zaciekłych apostołów polityki, 

– wspaniałych kierowców, budowniczych i organizatorów zabaw, 

– towarzyszy od kufla i kart,  

– oraz śmiesznych kolekcjonerów. 

Spotkałem również tych,  

Którzy nauczyli się regułek na pamięć. 

Poznali niektóre traktaty i obce języki,  

Ale zgubili Ciebie i rozpaczliwie korzystają z życia, 

Bo nie wierzą w wieczność. 

Nie potępiam ich, bo pamiętam swoje grzechy, 

Ale żal tych, co zagubili ideały – 

Szkoda ich życia, zdrowia i wysiłku, 

Wystarczy przecież zachować Dekalog. 

No cóż, to wymaga wiary…  

Trudno patrzeć w oczy, w których nie ma śladu nieba… 

Czy nie spotkałem sprawiedliwych? – 

Pozwoliłeś mi poznać kilku, abym nie zwątpił. 

Dziękuję Ci za to…  
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Ogród rajski 

Przez całe życie szukam drogi, 

Która doprowadzi mnie do Boga. 

Wiele razy myślałem, że to już… 

To nie był jednak Ogród rajski, 

Tylko rabatka ludzkich marzeń. 

Pokrzepiony nadzieją ruszam dalej, 

Ufając, że kiedyś stanę u bram Raju. 

Otwiera się ona tylko przed tymi, 

Którzy wybaczają i proszą o wybaczenie. 

W Domu Ojca bowiem może mieszkać tylko ten,  

Kto kocha. 
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On jest w Tobie 

Nie pomogę wszystkim, 

Ale mogę pomóc Tobie. 

Nie naprawię zła na świecie, 

Wystarczy, że czynię dobro. 

Każdego dnia spotykam Boga, 

Jest On w cierpiących ludziach. 
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Pomyłka pobożnych 

Odmawiając schronienia brzemiennej Maryi, 

Zatrzasnęli drzwi przed Synem Bożym. 

Wydając wyrok na człowieka o imieniu Jezus, 

Ukrzyżowali Syna Człowieczego – Chrystusa. 

Nie kochasz człowieka, to jak możesz kochać Boga? 
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Poszukując Boga w cierpieniu 

Nie potrafię dłużej nieść samego siebie, 

Przytłoczył mnie ciężar cierpienia życia, 

Ciało chyba przestało słuchać umysłu, 

Tylko w snach jestem jeszcze w pełni wolny. 

Bywa, że szybuję jak orzeł w stronę słońca, 

A innym razem wspinam się po stromym zboczu. 

Za dnia nie mogę odnaleźć w sobie dawnej siły. 

Oddałbym te ostatnie chwile marnego życia, 

Aby odzyskać utraconą ufność i młodzieńczą wiarę, 

Bo życie nie ma sensu bez Boga… 
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Pozostań 

Dlaczego pojawiasz się i znikasz? 

Przez chwilę jestem z Tobą, 

By znowu odczuwać samotność. 

Nie ukoi jej drugi człowiek, 

Pełen wciąż myśli o sobie. 

Jak w nim mam rozpoznać Ciebie… 

Powiedz − jak? 
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Przeciwności  

Krok za krokiem ciężko stawiam na ziemi,  

Coraz trudniej iść z ciężarem na ramionach. 

Gdy się przewrócę, czy ktoś poda mi rękę? 

Nie będąc tego pewnym, liczę tylko na siebie. 

Czy jeszcze mogę coś dobrego uczynić? 

Gdzieś w oddali powinien być dom, 

A w nim obiecanych mieszkań wiele. 

Nie mogę iść szybciej,  

Skoro tyle jest przeciwności – 

Ufam jednak w Twoją pomoc. 
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Pytanie  

Panie, pytam samego siebie: 

Dlaczego zabierasz najlepszych? 

Pozostawiasz tych, którzy muszą żyć − 

To wyróżnienie, czy też kara? 
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Regularni 

Oni przestali kochać Boga, 

Bo adorują samych siebie. 

Uwielbiają zagraniczne podróże,  

I długie rozmowy o niczym. 

Umęczeni są swoim życiem, 

Które przestało służyć innym. 

Wszystko mają zważone i zmierzone, 

I nie ma w nich miejsca na wiosnę. 

Już nie grzeszą i nie kochają, 

Bo są przede wszystkim regularni… 
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Ukojenie  

Spójrz, rozejrzyj się wokoło, 

A zobaczysz bardziej nieszczęśliwych od siebie. 

Chcesz być pocieszony – pocieszaj ich – 

Nie masz siły żyć, podnoś tych,  

Którzy upadli pod ciężarem żałoby. 

Pytasz, jak długo tak można żyć? 

– Aż ukoisz swoje serce. 

Wówczas też nie przestaniesz pomagać, 

Ale motywem działania będzie już tylko Miłość. 
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Sprzedawca ideałów 

Kupiłem ideał od sprzedawcy, 

Gwarantował mi najwyższą jakość, 

Nie powiedział  jednak, jak go używać… 

Ufnie zastosowałem go w swoim życiu, 

I rozpoczęły się same kłopoty… 

Po latach  zrozumiałem – 

Mój ideał jest prawdziwy,  

Ale sprzedawca nie wiedział, 

Co od niego kupuję. 
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Szlachetni  

Wielu szlachetnych pracowałoby w szpitalu, 

Ale twierdzą, że są zbyt wrażliwi na cierpienie – 

Pozostawiają więc tę posługę mniej doskonałym. 

Ta ogromna subtelność układu nerwowego, 

Spowodowała jednak brak wrażliwości moralnej… 
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Świadek cierpienia 

Jestem świadkiem cierpienia. 

Noszę ten ból ze sobą wszędzie, 

I nic nie może sprawić, 

Żeby był mniejszy… 

Szukając pociechy, 

Tulę się jak dziecko, 

Na chwilę zapominam. 

Wnikam w swoje serce, 

Rana jest jeszcze większa. 

Wiem, że mam pisać  

O Chrystusie cierpiącym w człowieku. 

Pragnę ominąć Jego Golgotę, 

Której boję się jak człowiek – 

To jednak jest niemożliwe. 

Muszę to widzieć i dać świadectwo – 

Chrystus Zmartwychwstał, 

A z Nim ci, którzy cierpieli.  
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Tylko miłość zwycięży 

Spotkałem ją niby przypadkowo, 

Broniłem się przed nieznanym uczuciem, 

Przecież jestem silnym mężczyzną, 

Poradzę sobie w życiu sam – pomyślałem. 

Ona drażniła mnie początkowo, 

Ale kiedy odchodziła, tęskniłem za nią. 

Nic mi nie wychodziło, ani praca, ani odpoczynek. 

Nie od razu więc odkryłem, że to jest miłość, 

A to była właśnie ona, podarowana mi przez Boga, 

Abym kochany przez nią,  

Nauczył się bezinteresownie kochać… 

 

Jeszcze mam tyle spraw do załatwienia,  

Muszę zadbać o swój rozwój intelektualny, 

Tyle ciekawych miejsc na świecie do zwiedzenia, 

A tu nagle serce mi zadrżało i straciłam pewność siebie, 

I nie wiem, jak sobie poradzić z tym uczuciem. 

Kiedy jestem z nim, czuję się bezpiecznie, 

A gdy odchodzi, wszystko traci swój urok. 

Mogłabym z nim rozmawiać nieustannie, 

Albo milczeć wtulona w jego ramię,  

I nigdy się nie nudzić… 

 

Mamo, co się ze mną stało? 

Córeczko,  

To jest miłość, którą dał ci Bóg, 

Abyś kochając, odnalazła sens swojego życia. 

Bądź zatem odważna i nie pozwól jej sobie zabrać, 

Bo jest to dar Nieba dla Ciebie, 
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Byś mogła się zbawić.  

(z homilii ślubnej: Tyniec, 4 czerwca 2011 r.). 

 

Tam muszę dojść sam 

Czasami przychodzi taka noc, 

Kiedy cierpienie zbyt długo trwa. 

Wówczas słyszę własny głos, 

Który zadaje pytania:  

Czy to miejsce w życiu jest moje? 

Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, 

Dlaczego spodobałem się śmierci – 

Blady świt rozwiewa wątpliwości, 

Rano podnoszę krzyż z ramion ludzi. 

Przez cały dzień idę i potykam się… 

Czasami ktoś chce mi pomóc, 

Ale ja wiem, że Tam mam dojść sam…  
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Tęsknota  

A gdyby tak nie przychodzić na ten świat, 

Tylko od razu urodzić się dla wieczności? 

Nie upadać w grzech, nie cierpieć i nie umierać? 

Gdyby móc być z Bogiem bez ziemskich prób, 

Na zawsze cieszyć się światłem Jego miasta?… 

Chociaż to jest piękne, niepokoi mnie jednak myśl – 

A co z Miłością, dzięki której jestem człowiekiem? 

− Muszę uczyć się kochać wciąż. 
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W szkole życia 

Uczę się wciąż życia, 

Odrabiam kolejne zadanie, 

Ale nie wiem, jaką otrzymam ocenę – 

Ojcze, ufam, że jesteś wyrozumiały. 
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Ukoić ból 

Jak ukoić serca osieroconych rodziców, 

Którzy niespokojnie czuwają przy zmarłym, 

Jak ptaki nad zniszczonym gniazdem? 

Martwe ciałko opuszczone już przez ducha, 

I zmięte ubranka, to jedyne ślady ich miłości. 

Nieme słowa gasnące na zbolałych wargach, 

Daremnie usiłują wykrzyczeć swój ból. 

Żadne słowo, żaden gest nie może im pomóc, 

Jedynie Bóg pragnie przywrócić im nadzieję. 
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Ukryłeś się przede mną 

Gdzie jesteś Panie, 

Tak bliski mi, a zarazem daleki? 

Nikt i nic nie może mi zastąpić Ciebie, 

Na modlitwie zaledwie dotykam Twego cienia. 

Obejmuję kochane osoby myśląc, 

Że to jesteś Ty, aby po chwili zrozumieć – 

To jest tylko człowiek... 

Gdzie jesteś Panie, 

Tak wielki, a zarazem tak pokorny? 

Nie szukam już Ciebie w książkach, 

Wiem też, że nie lubisz blasku świec i kadzidła, 

I nie w każdym cierpiącym czujesz się dobrze. 

Gdzie ukryłeś się przede mną? 

Twój ogień boleśnie wypala we mnie grzech. 

Rozumiem, że tak musi być... 

Ogień nie jest jednak Tobą. 

Czy poznanie Ciebie jest pragnieniem zuchwałym? 

Nie widzę Ciebie, ale Ty wiesz o moim istnieniu. 

Przyjdź, abym mógł kochać Ciebie, 

I daj siłę wytrwać.  
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Łzy żalu… 

Nie mam prawa sądzić innych, 

Bo sam nie jestem bez winy. 

Zabrakło mi siły, by odrzucić zło, 

Teraz mam je już na własność – 

Ono smakuje słodko i gorzko, 

Tak właśnie smakują łzy żalu… 
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Uzależniony  

Uzależniłem się od życia, 

A Ty, Boże, chcesz uczynić mnie wolnym,  

Dlatego wciąż rozrywasz mi więzy egoizmu. 

Moje marzenia zamknąłeś w murach szpitala, 

Z którego nie chcę oddalić się i już nie mogę – 

Tak jakoś życie przeminęło mi na dyżurze. 

Nie liczę nadgodzin i zarwanych nocy, 

Przecież miłość powinna być bezinteresowna. 
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Na pomoc zmęczonemu 

W oczekiwaniu na Ciebie, Panie, 

Na miłość Twą, która jest życiem, 

Robię bilans stoczonych walk. 

Jestem zmęczony, przyznaję, 

Wiele razy przegrywałem, 

Nigdy jednak nie zwątpiłem. 

Wróg poznał moje słabości, 

Nie zgłębił jednak serca, 

Bo wiedziałby,  

Jak bardzo tęsknię za Tobą. 

Przyjdź i pomóż, proszę, 

Gdyż rozpoczął się nowy atak. 

Bój jest ciężki, przecież wiesz, 

Bo rozgrywa się w moim umyśle… 
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Duchowe zmaganie 

Co możesz mi dać w zamian za Boga? 

Jesteś marnym oszustem,  

Który zazdrości ludziom szczęścia. 

Możesz zniszczyć moje ciało, 

Ale nie zabierzesz mi duszy…  

Chcesz przerazić mnie, wiem. 

Znam swoje miejsce w szeregu, 

Aż nadto upokorzył mnie mój grzech. 

Nie jestem sam, bo ze mną jest mój Bóg. 

Pamiętaj, nadejdzie czas,  

Że zaznasz lęku rozpaczy,  

I nie wystarczy ci twój legion. 

Pokonany zostaniesz miłością, 

Której najbardziej się boisz, 

Bo jesteś samą nienawiścią…  
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Pod sztandarem Pana 

Przegrałem kolejną duchową bitwę,  

Lecz walka dalej trwa… 

Powracam do szeregu wyznawców, 

Choć jestem ciężko ranny. 

Trzymając sztandar mego Pana, 

Modlę się, bo siły słabną… 

Może to już ostatni atak wroga. 

Panie, nie pozwól, szepczę, 

Aby on pokonał mnie. 

Wszak walka nie może być równa, 

Ja − słaby człowiek, a on − czarny anioł. 
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Wiatr wieczności 

Nie wiem, czy to był sen, a może nie… 

Dzisiaj znowu zerwał się ciepły wiatr, 

On zawsze wieje, gdy odchodzą dzieci. 

Zabrał mnie ze sobą na wędrówkę, 

Ruszyliśmy ponad miastami i polami, 

Dołączyli do nas wszyscy szczęśliwi. 

Pozostawili zmęczone ciała i swe troski, 

Rozświetleni wszechobecną jasnością. 

Nie rozmawiając z nikim, 

Wszystkich rozumiałem. 

Poruszaliśmy się z niebywałą prędkością, 

A jednocześnie tak, jakby zatrzymał się czas…  

Było mi dobrze i nie chciałem wracać, 

Lecz wiatr nagle ustał i wróciłem do życia. 

Żyję wprawdzie, ale wciąż tęsknię za wiatrem, 

Który przyniósł mi świetliste szczęście. 
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Ratując dziecko 

Wybacz, że milczę, 

Moja modlitwa umarła, 

W myślach ukryłem strach. 

Skoro nie myślę o śmierci, 

To może mi nie zabierzesz dziecka...  

Oddałem Ci, Boże, moje serce, 

Zużyłem dla Ciebie siły, 

Zrezygnowałem z kariery, 

Chciałem oddać również życie. 

Dlaczego zabierasz mi dziecko? 

A może nie wszystko jeszcze stracone? 

Jak tonący chwytam się nadziei, 

I wyznaję całym kruchym życiem – 

Jesteś miłosiernym Ojcem. 

 

  



101 
 
 

 

Czy wykonałem zadanie? 

Boże, pamiętasz ten dzień, 

Kiedy wystraszony prosiłem,  

Abyś pozwolił mi uczynić coś dobrego? 

Jeśli wykonałem już zadanie, 

To czas ruszyć w drogę – 

Wybacz, że trochę mi żal. 

Nie mając jednak pewności, 

Nie przestaję czynić miłosierdzia. 
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Wybacz i przywróć mi siłę 

Z całych sił wołam do Pana mojego – 

Boże, przyjdź i pomóż, bo jestem grzeszny. 

Spowiła mnie mgła niepewności, 

Nie potrafię już rozróżnić dobra od zła, 

Brakuje mi sił, by iść ścieżką Twych Przykazań.  

W Tobie pokładam całą nadzieję – 

Wspomnij to, co było dobre w moim życiu, 

I nie pamiętaj mi już zła… 

Przywróć mi siłę, jak niegdyś Samsonowi, 

Aby wróg nie drwił ze mnie – 

Nade wszystko broń mnie przed samym sobą. 
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Ty wiesz, ile wytrzymam 

Zanurzam się w nieznaną mi przyszłość, 

Niczym statek wypływający na głębię. 

Nie wiem, co niosą mi następne dni, 

Ale mocno trzymam ster swojego życia. 

Ufam Ci Boże, że wiesz, ile mogę udźwignąć. 

To Ty przecież zapaliłeś mi światło,  

Abym nie pobłądził. 
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Ideały za stanowisko 

Człowiek ogarnięty miłością,  

Decyduje się na życie poświęcone Bogu, 

Po to, aby oddać później bez walki swoje ideały. 

Rezygnuje z poszukiwania prawdy, 

Zawierając wygodne kompromisy, 

I staje się mistrzem w naginaniu Ewangelii. 

Dawniej słuchał słów Chrystusa, 

A teraz wciąż je interpretuje tak,  

Aby nikogo nie obrazić… 
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Prorok 

Zraniony przez ludzi, 

Zraniony przez samego siebie, 

Kim teraz jestem? – 

Pomóż, bo sam nie wiem. – 

− Prorokiem – słyszę odpowiedź. 

To znaczy, co mam czynić? – 

− Masz być bratem dla ludzi,  

I świadkiem miłości Boga. 
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Pozostaw to Mnie 

Życie przestało cię cieszyć, 

Wahasz się, czy być wiernym. 

Nie wiesz, co zyskasz, a co stracisz, 

Chcesz mieć wszystko,  

A nie panujesz nad sobą… 

Uspokój się, jestem z tobą. 

Czyń to, co masz czynić, 

A resztę pozostaw mnie – 

Twojemu Bogu…  
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Liczy się tylko miłość 

Żyję już trochę lat… 

Nie za wiele, by stać się mądrym, 

Zbyt dużo, by wszystkim wierzyć. 

Sam ze sobą rozliczam się z ideałów. 

W dzieciństwie uczono mnie o miłości, 

Uwierzyłem w nią i zacząłem szukać. 

Wkrótce zrozumiałem, 

Że znajdzie ją tylko ten, kto już kocha… 
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Bóg pozwoli… 

Życie tak szybko przeminęło, 

Myślałem, że śmierć zwyciężę miłością, 

Lecz ona zabrała mi wszystko: 

Najlepsze lata, kochane osoby i osobiste życie. 

Poznała mnie bardzo dobrze,  

Choć nie widziałem jej oblicza… 

Nie mam pewności, ale ufam, 

Że skoro za życia poznałem śmierć, 

To Bóg pozwoli mi poznać, czym jest Życie. 
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Nie zatrzymuj mnie 

Za dużo bólu i śmierci – pomyślałem − 

Zdjąłem z siebie ciężar odpowiedzialności.  

To miała być tylko chwila odpoczynku, 

A ja nie mogę wstać i iść dalej.  

Nie wiem, co mnie powstrzymuje… 

To nie jest choroba, strach, ani lenistwo. 

Jestem chyba bardzo zmęczony! 

Zatęskniłem za ciepłem miłości i radością życia, 

A przecież umierający czekają na mnie, 

Jestem ich przewodnikiem do bramy Nieba. 

Ci, co odeszli, wołają: „Wstań i pomóż następnym!”. 

Po wewnętrznym zmaganiu objąłem przeznaczenie, 

I ruszyłem dalej doliną cierpienia i śmierci. 

Jeśli mnie tam zobaczysz – nie zatrzymuj, 

Bo mogę nie mieć siły ponownie iść dalej… 
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Siła ufności  

Nie potrafię przywrócić ci zdrowia, 

Ale mogę wskazać drogę Życia. 

Wiem, że oczekujesz uzdrowienia,  

Modlę się o nie tak, jak potrafię. 

Czy Niebo usłyszy moje wołanie? 

Nie jestem święty – zrozum mnie, 

Wybacz mi, bo chyba nie będzie cudu – 

Jak ja ci spojrzę w gasnące oczy? 

Tylko Bóg wie, jak mnie to boli, 

A tu kolejna prośba o cud… 

Skulony w sobie kładę ją na ołtarz, 

Wysłuchaj − Boże – cicho proszę, 

I nie zważaj na brak mojej wiary… 

Daj jej tę łaskę – ona ufa Ci. 

 

  



111 
 
 

 

Kapłański Popielec 

Bywa, że kapłan ma coś w sobie, 

Co irytuje wrażliwych ludzi. 

To jest zuchwała ufność, 

Że nawet bez pracy będzie zbawiony. 

Dysponuje Bogiem,  

Jakby był Jego kolegą… 

Wydziela Go wiernym, 

Według ich zasług dla siebie.  

Ewangelię głosi innym, 

Domagając się za nią zapłaty – 

Oczywiście, co łaska… 

Jutro kolejny Popielec, 

Stoję po pas w spopielonych ideałach i proszę:   

Panie, wskrześ to, co we mnie umarło, 

Niech serce skurczy się mocniej przy Eucharystii, 

Daj miłość, która nie lęka się o siebie, 

Ożyw pamięć zobowiązań. 
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Oczyszczenie 

Boże, gdybym potrafił być wiernym… 

Niestety, rzeczywistość jest inna. 

Każdego dnia zaczynam od nowa, 

Aby wieczorem zostać z niczym. 

Nie mam siły wstydzić się, 

Bo po drodze zgubiłem dumę. 

Nie chcę już nikogo pouczać, 

Gdyż sam nie potrafię dotrzymać słowa. 

Niegdyś modlitwą przebijałem zło, 

Teraz denerwuje mnie najmniejsza uwaga. 

Czy to już starość? – nie wiem – 

Może to jest jakieś oczyszczenie. 

Tak bardzo potrzebuję Ciebie – 

Pomóż mi, bo wciąż wierzę… 
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Zwyciężyć samego siebie 

Osaczony obowiązkiem trwania do końca, 

Wiem, że nie ma dla mnie odwrotu. 

Ze mną Bóg i Jego Miłosierdzie, 

Przede mną niepewność ludzkich decyzji. 

Każdego dnia ode mnie zależy,  

Jakiego ducha okażę w tym zmaganiu: 

Wierności, zdrajcy, bohatera czy tchórza… 

Czyniąc znak krzyża,  

Jestem gotowy zwyciężyć samego siebie. 

… Tak, to początek duchowej wojny… 
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Zatrudnij mnie 

Panie, oczyść moje myśli, 

Uzdrów pamięć, 

Wybacz to, co niezgodne z Twoją wolą. 

Rozpal serce miłością, 

I zatrudnij w swojej winnicy, 

Chociaż przybywam do niej ostatni. 
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Ratownik wieczności 

Będąc ratownikiem Wieczności, 

Wciąż ryzykuję swoim zbawieniem, 

Ale nigdy nie mam pewności zwycięstwa. 

Podaj dłoń! – woła ktoś z grzęzawiska życia – 

Pochylam się więc, aby go ocalić. 

Boże, daj mi siłę, aby mnie nie pogrążył… 

Odwagą łaski Chrystusa dławię budzący się lęk, 

Wbrew rozsądkowi zanurzam się w ciemności, 

Wsłuchując się w szybkie bicie serca, szukam drogi. 

Długie chwile niepewności… 

Na granicy rozpaczy odnajduję Światło – 

Tym razem udało się –  

Jesteśmy ocaleni.  
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Sąd teologów 

Miałem sen o Sądzie Ostatecznym – 

Kolejne narody i stany stawały przed Królem. 

Przyszli też teolodzy, pewni swej nagrody,  

Ubrani w budzące respekt togi, 

I ustawili się według hierarchii posiadanych tytułów. 

Za nimi stanęli ich uczniowie z setkami publikacji, 

W których zawarta była cała wiedza o Panu Bogu, 

A także najwspanialsze przepisy na udane życie. 

Zaproponowali Królowi, że urządzą mu Niebo, 

Bo są naukowcami najlepszymi z najlepszych, 

Król jednak nie chciał oglądać tych dysertacji.  

Popatrzył na nich z litością i powiedział: 

Panowie, ja wam dałem przykazanie miłości, 

Którym należało żyć, a nie je badać i o nim opowiadać. 
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Nauczyć się kochać 

Czego pragnę? – Pytam samego siebie – 

Większość celów osiągnąłem, 

Trochę dobra Bóg też pozwolił mi uczynić. 

O co więc chodzi, skąd ten niepokój? 

Po dłuższej refleksji znalazłem odpowiedź – 

Jest jeszcze niewykonane zadanie, zlecone przez Boga – 

Muszę je poznać, bo nie umrę,  

Dopóki go nie wypełnię. 

Każdego dnia wydaje mi się, że jestem już bliski celu. 

Nie jest jednak łatwo nauczyć się,   

Kochać całym sobą – 

Kochać?, Kogo?, w jaki sposób? − 

Swego oszczercę i zazdrośnika? – 

To jest pewne, bo zgodne z Ewangelią… 

Muszę kochać pyszałka i alkoholika… 

Czy to już wystarczy na Niebo? – 

Niestety, brama do niego nawet nie drgnęła. 

Zatem pokocham tych, co mnie skrzywdzili – 

„Mam im wybaczyć” –   

Codziennie powtarzam sobie. 

Ta myśl ma być we mnie tak żywa, jak drugi krwiobieg. 

Czy to wystarczy już na Niebo? – 

Brama wciąż zamknięta. 

Aniołowie – proszę − otwórzcie ją  

– Pokochaj siebie, a wejdziesz do Nieba – usłyszałem. 
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Bóg kocha mnie  

Kiedy czynię dobro, Bóg wie o tym, 

I wszyscy Aniołowie cieszą się w Niebie. 

Zły duch, zazdrosny o mnie, 

Używa jednak piekielnych podstępów, 

Aby moje szlachetne czyny ukryć przed światem, 

By nikt nie dowiedział się o tej ofiarności. 

Kiedy czynię zło, 

Bóg również o tym wie, 

A kiedy przepraszam Go,  

Wybacza mi. 

Szatan nie zapomina moich błędów, 

Wyolbrzymia je oraz rozgłasza, 

Abym stracił dobre imię. 

Nigdy też nie wybacza,  

I wciąż liczy na to, że odbierze mi nadzieję.  
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Nie trać nadziei 

Nie trać nadziei, Bóg Jest, 

Nie daj przetrącić sobie życia, 

Nie możesz leżeć w kałuży rozpaczy. 

Wstawaj! − to rozkaz. 

Mówisz, że nie słyszysz Boga – 

On mówi do ciebie moimi ustami: 

Nie bój się, jestem z Tobą. 

Wstań! − dasz radę. 

Tylko uwierz, On przecież Jest… 

Liczę: raz, dwa, trzy, cztery − 

Ona wciąż leży w bezruchu. 

Nie dam się opanować jej lękowi – 

Ja wierzę, że Ty wszystko możesz. 

Kobieta wstała… 

Wiem już jak żyć –  

Powiedziała pewnym głosem. 

Bóg jest miłosierny – 

Wyszeptałem osłabiony wewnętrzną walką.   
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Zanurzony w ciszy Miłosierdzia 

Nim odkryjesz w sobie wiarę, 

Musisz przejść przez dolinę lęku. 

Tam będzie z tobą tylko nadzieja,  

I  znikąd pomocy. 

Pamiętaj, że to tylko złudzenie, 

W rzeczywistości zanurzony jesteś w Bogu, 

Lecz nie widzisz Go we mgle zmysłów i ludzkich pojęć. 

Twoje życie podtrzymuje Jego tchnienie, 

Subtelności tej nie pomyl z wewnętrzną pustką. 

Jeśli chcesz odnaleźć samego siebie w Nim, 

To musi zapanować w Tobie cisza, 

Której boją się nawet święci.  

Wówczas usłyszysz prawdę o sobie, 

I zobaczysz siebie takim, jaki jesteś – 

Nie bój się jednak, gdyż On jest z tobą. 
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Daj mi siłę 

O cierpliwość – proszę Cię, Panie, 

Abym umiał usłużyć natrętnym. 

O umiejętność rozsądzenia – proszę Cię, Panie, 

Co jest najważniejsze, 

I komu pomóc. 

Daj mi siłę – proszę Cię, Panie, 

Służyć o każdej porze dnia i nocy… 
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Nadać życiu sens 

Wierzę, że moje życie ma sens, 

Bo jego znaczenie jest ukryte w Tobie. 

Wierzę, choć nie widzę Ciebie, 

Bo doświadczyłem Twojej miłości. 

Odkryłem ją w dobroci ludzi, 

Ona wzrasta i umacnia się we mnie, 

Ile razy przezwyciężę zło. 

Uwierzyć w Ciebie,  

To podjąć Twoje Prawo,  

Bez stawiania warunków. 
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Pływam w kruchej łódeczce 

Pływam w kruchej łódeczce egzystencji, 

Po wzburzonych oceanach ludzkich tragedii. 

Wiele razy nabierałem z nimi wody bezsensu, 

I byłem bliski opadnięcia na dno rozpaczy. 

W chwilach największych nawałnic, 

Gdy nie mogłem się cofnąć, 

Ani uniknąć wzroku osieroconych rodziców, 

Szukałem najmniejszego światełka nadziei. 

Chociażby jeden promyk, daj Panie, 

Nie dla mnie, lecz dla nich. 

Ja przecież przekroczyłem środek życia, 

Niczym marynarz równik. 

Za mną liczne walki o godność i wiarę, 

A sumienie poorane ich śladami. 

Ale oni są młodzi, przed nimi całe życie… 

Panie, daj światło, proszę, 

Nie zatrzymam go,  

Lecz oświecę ich ciemną dolinę, 

I powrócę do swojej maleńkiej łódeczki, 

To znaczy do serca. 
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Lęk przed nieznanym  

Jestem panem pięknej łodzi, 

Która zdolna jest do niebieskich podróży. 

Codziennie wsiadam do niej, 

I próbuję bezskutecznie odbić od brzegu. 

Poirytowany długo szukam,  

Co jest tego przyczyną. 

Wreszcie znajduję cienką linkę, 

Posiada strukturę pajęczyny i moc stali. 

Czym ona jest właściwie? – pytam. 

To lęk przed nieznanym – słyszę odpowiedź. 
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Dla Justyny Kiwały 

Znałem dziewczynę – cierpiącą służebnicę Boga – 

Nie wiem, dlaczego Jej życie zamknięto w bólu, 

Niczym drogocenną perłę w zranionym ciele. 

Choć jej dzieciństwo zrosło się z dorosłością, 

To jednak jedno drugiego nie poznało… 

W Jej sercu Przedwieczna Mądrość ukryła się przed ludźmi, 

W bezradności zdanej na ich dobrą lub złą wolę. 

Ciało unieruchomione siecią choroby, 

Jednakże nie skrępowało pięknej duszy, 

Wyzwoliło ją Światło będące Miłością. 

Od tej chwili nie cierpi już, ani nie doświadcza lęku, 

W mieście Boga cieszy się Jego pięknem i swoją wolnością. 

Przyodziana łaską Zbawienia, niczym najpiękniejszy kwiat, 

Wzbudza podziw i szacunek wśród Aniołów. 

Jakże to? – pytają Oni – że Justyna stała się pomocnicą ich Pana? 

Nie potrafię ci wytłumaczyć, skąd to wiem,  

Ale wiem na pewno w swoim sumieniu...   

Trumna, którą widzisz, jest drogocenną szkatułą, 

Kryjącą w sobie materialny dowód heroicznej miłości.  

Możesz pozostać obojętny, albo tak jak ja uwierzyć − 

Ostatecznie, to według uczynków miłości będziemy sądzeni. 
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Moc rozkazu 

Porzucony w noc ludzkiej rozpaczy, 

Jak żołnierz z rozbitego oddziału, 

Żyję mocą rozkazu: „Nie opuścisz umierającego dziecka”. 

Życzliwi  przekonują, że on już nie obowiązuje. 

Nie mogę i już nie chcę się cofnąć… 

Wciąż słyszę głos sumienia:  

„Rozkaz wykonaj!” – 

I tylko śmierć uwolni mnie od tego obowiązku. 
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Walcz o miłość 

Czy czujesz rytm bicia serca? 

Nie lekceważ go,  

Bo ono reaguje na miłość… 

Czy rozumiesz swoje życie? 

Nie pojmiesz go,  

Jeśli nie zaczniesz kochać. 

Kochaj tak, jak Bóg tych,  

Którzy nie mogą Ci nic dać. 

Rozdajesz siebie potrzebującym, 

Bo tak podpowiada Ci serce. 

Odwagi – jesteś na dobrej drodze, 

Nie trać cierpliwości, 

Tylko walcz o tę największą Miłość. 

Życiowe troski ją zasłaniają, 

A źli ludzie pozbawiają nadziei, 

Że zasłużyłaś na kochanie Miłości. 

Choć jestem tylko najemnikiem, 

To do znudzenia będę powtarzał – 

Walcz o Miłość,   

Bo jest twoim życiem i wszystkim. 
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Ufając w bezsilności 

Nie wiem, co się dzieje… 

Niepewnie stawiam kroki, 

Straciłem pewność siebie, 

Coraz trudniej podejmować mi decyzje. 

Potrzebuję światła,  

Ale nie znajduję go dość w sobie, 

Choć chodzę w Jego promieniach. 

Szukam zatem ukojenia w ciszy, 

Ale ona też nie przynosi odpowiedzi,  

Jest bowiem tylko wytchnieniem przed dalszą drogą. 

Kolejny raz zanurzam się w modlitwie, 

Lecz moje pragnienia nie dosięgają chyba Nieba. 

Przeczuwam, że to złudzenie,  

Bóg przecież mnie słyszy. 

Jest ze mną i przenika moje serce, 

Ale jestem słaby i zarazem silny szaleństwem Miłości,  

Która jest sensem mojego życia − 

W tej niemocy liczę tylko na Jego Miłosierdzie. 
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Pomóc narcyzowi 

W poszukiwaniu siebie szukam szczęścia dla innych, 

Każdego ranka rozpraszam mgłę ludzkich zmartwień, 

Zawodowo pocieszam i szukam ich zagubionej wiary. 

Zmęczony pragnę odrobiny samotności i ciszy, 

Ale gdy tylko usiądę, rozlega się kolejne wołanie – pomóż! 

W  tym czasie mój kolega cierpi z powodu braku pochwał – 

Chcę pomóc narcyzowi, ale jego cierpienia nikt nie ukoi, 

Bo on na jawie śni o kolejnych godnościach i zaszczytach. 
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Tak być, żeby nie być 

Jestem potrzebny, aby: 

– wysłuchać smutnych zwierzeń, 

– rozgrzeszyć i podnieść na duchu, 

– o każdej porze biec do szpitala, 

– zaopiekować się osieroconymi, 

– bronić dobrego imienia służby zdrowia, 

– w razie czego być salowym i pielęgniarzem, 

– ułatwić wizytę u kolegi lekarza, 

– służyć za treningowy worek dla sfrustrowanych… 

Nie jestem potrzebny:  

– przy stole władzy, 

– podziale zaszczytów, 

– na kobiercach salonów, 

– wśród chełpiących się swoją siłą. 
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Z życia wyjęte  

Dzisiaj w szpitalu spotkałem: 

– śmierć zabierającą dzieci, 

– matkę alkoholiczkę ciężko chorej dziewczynki, 

– schizofrenika walczącego z szatanem, 

– smutną dziewczynkę czekającą na Jezusa, 

– niezasłużone kwiaty miłości. 

A kiedy wróciłem do klasztoru: 

Telefonowałem też do czekających na dobre słowo: 

– mojej cierpiącej Mamy, 

– obłożnie chorego przyjaciela. 

W przelocie pozdrowiłem współbraci; 

Chcę się jeszcze pomodlić − to ambitny plan. 

Czy jednak wystarczy siły? 
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Kompendium miłości 

Dać słowo i dotrzymać go, 

Wytrwać pomimo swoich słabości, 

Nie porzucać raz obranej drogi, 

Wciąż naprawiać błędy i uzdrawiać relacje, 

Nie przeliczać zysków i strat, 

Nie zniechęcać się – nigdy… 
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Odkryj młodość w sobie 

Stąpaj mocno po ziemi, 

Nie wahaj się realizować marzeń, 

Odrzuć pokusę zgorzknienia, 

Strzeż radości serca,  

Choćby brakło uśmiechu na twarzy. 
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Jak Symeon 

Nieco zestarzałem się,  

Służąc w Twojej świątyni. 

Jak Symeon czekam w niej 

Na Twojego Syna. 

Dałeś mi Ewangelię,  

Abym mógł Go rozpoznać… 

Czytam ją i szukam Chrystusa 

W ludzkich duszach. 

Czasami spotykam Go 

W sumieniach dorosłych, 

Ale zawsze jest On w sercach 

Umierających dzieci. 
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Odpowiedź dla ciekawych śmierci 

Ciekawi śmierci pytają mnie wciąż, 

Co o niej mówię umierającym dzieciom. 

Ojcze, Ty wiesz, że o niej nie mówię im nic – 

Ja tylko zapewniam je o Twojej miłości.  

Mówię im o Mieście Światła, 

W którym zaspokajasz wszystkie ludzkie tęsknoty – 

Nie ma w nim bowiem cierpienia i smutku. 

A kiedy pytają mnie, czy znam do niego drogę, 

Odpowiadam, że Drogą Jest Jezus, 

A bramą ich własne serce, w którym On mieszka, 

Niestety, wielu dorosłych zapomniało o Nim. 

Kiedy więc człowiek odchodzi do Ojca, 

To tylko razem z Jego Synem. 

Aby to zrozumieć, trzeba mieć serce dziecka, 

Albo powtórnie się narodzić, jak niegdyś Nikodem – 

Wybór należy do ciebie… 
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Ratując cudzą nadzieję 

Panie, jestem Twoim żołnierzem – 

Idę tam, gdzie rozkażesz. 

Moim przeciwnikiem nie jest człowiek, 

Ale rozpacz zrodzona w sercu zranionym cierpieniem. 

Paru kolegów wyruszyło ze mną na tę wojaczkę, 

Jednak nie wytrwali codziennego zmagania z beznadziejnością. 

Zatęsknili za błogą ciszą klasztoru lub ciepłem rodziny. 

W młodości łatwo wyrzec się wszystkiego dla Ciebie, 

Gdyż entuzjazmowi wydaje się, że jest nieśmiertelny. 

A chwile życia upływają nam bezpowrotnie, 

Dlatego wielu próbuje zatrzymać je dla siebie 

Rozpaczy nie można zagadać, ani rozśmieszyć. 

Ona nie przestraszy się przełożonego i egzorcysty. 

Aby uratować cudzą nadzieję 

Musisz zrezygnować z własnego życia. 
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Reduta wiary 

W kaplicy szpitalnej bronię wiary, 

Jak na barykadzie ludzkiego zbawienia. 

Zasypywany jestem pociskami rozpaczy. 

Przebijany nieufnością do Boga i ludzi. 

To jest prawdziwa walka, 

W której nierówne są siły. 

Uzbrojony jestem tylko w kruchą ludzką miłość, 

A jedyną bronią jest wiara i ufna modlitwa. 

Z każdej strony nadciągają złowrogie chmury 

I próbują zdławić światło Najświętszego Sakramentu. 

Bo w ciemnościach człowiek traci nadzieję 

I o wiele łatwiej zepchnąć go z drogi zbawienia. 

Matko Boża, ty znasz moje serce, 

Uproś siłę, wezwij Niebieską odsiecz – 

Nie poddam się dopóki Ty jesteś ze mną. 

Jedną dłonią chwytam Krzyż – niczym kotwicę. 

Drugą dłonią, jak celnik, biję się w piersi. 

Maryjo, wybłagaj łaskę,  

Aby ta kaplica przetrwała duchowe walki 

I stała się twierdzą ocalenia. 

Wszak jesteś Hetmanką – rozkazuj więc – 

Oto jestem… 
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Potrzebuję waszej pomocy 

Kochane dzieci dawno z wami nie rozmawiałem – 

Żyjecie w moich wspomnieniach,  

Choć zacierają się twarze i okoliczności cierpienia. 

Od dawna jesteście u Boga – blisko Jego tronu. 

Nie narzucałem się wam z błahymi problemami. 

Ale dziś jest dzień szczególny –  

Potrzebuję waszej pomocy. 

Nie chodzi o moje prywatne sprawy, 

Ale o kaplicę – miejsce Boga w sercu szpitala. 

To w niej udzielałem wam sakramentów, 

Pocieszałem waszych rodziców, 

I błagałem o zdrowie i umniejszenie cierpienia. 

A kiedy Bóg pozwolił wam przyjść do Siebie, 

„Kanonizowałem” was wobec ziemskich tułaczy. 

Ta kaplica jest waszą bramą do Nieba. 

Nie widzą jej tylko ci, którzy utracili wiarę. 

W niej pochyla się Bóg nad ludzką biedą,  

A Jezus z Matką swoją służą zmęczonym życiem. 

– To jest ulubione miejsce Aniołów i Świętych. 

Kochane dzieci, przecież wy to wszystko wiecie. 

Szepnijcie Bogu, że to święte miejsce może przestać istnieć. 

W kurzu i brudzie rozprutej kaplicy klęczę i proszę z wami: 

Boże wzrusz ludzkie serca – 

I ocal tę świątynię dla tych, 

Którzy w cierpieniu i śmierci  

Będą szukać drogi do Ciebie.  
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Przyjdź i ocal dom Boga 

Michale Archaniele, pamiętasz mnie jeszcze… 

Dwadzieścia lat temu obroniłeś mnie przed zwątpieniem. 

Byłeś ze mną we dnie i w nocy,  

Kiedy cierpienie próbowało pokonać nadzieję, 

I nie miałem dość siły przezwyciężyć zmowy zła. 

Osłoniłeś mnie mocą wiary. 

Serce ogrzałeś swoją miłością do Boga, 

A gdy minęło niebezpieczeństwo, 

Niepostrzeżenie odszedłeś. 

Dzisiaj znowu potrzebuję Twojej pomocy – 

Gdzie jesteś? 

Proszę usłysz moją modlitwę i przyjdź – 

Naprawdę jest niebezpiecznie. 

Wiara osłabła, wzmogły się rozłamy – 

I zło znów jest silne. 

Od wielu lat szatana drażni to miejsce modlitwy, 

Bo w kaplicy dzieci i dorośli  

Chronią się przed jego napaściami – 

Tutaj wielbią Boga i kochają Matkę Jezusa 

Czy pozostawisz mnie samego? – 

Przecież nie dam rady potędze zła. 

Pozostaje mi tylko usilna prośba – 

Przyjdź ze swoim Wojskiem Niebieskim, 

Ocal Dom Boga i moją nadzieję… 
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Niech dobro zwycięży ciemność 

Dusze oczekujące na wejście do Nieba – 

Usłyszcie moją modlitwę. 

Proszę was o pomoc – o dobry czyn, 

Który otwiera zdroje Miłosierdzia – 

Pozwólcie zjednoczyć moją modlitwę z waszą. 

Teraz inaczej już postrzegacie ludzkie życie. 

W pełni rozumiecie wartość łaski Bożej i Zbawienia. 

Ochrońcie miejsce nadziei dla ziemskich pielgrzymów. 

Nie pozwólcie, aby zło rozszerzyło swoje wpływy. 

Brońcie przed nim przydrożną szpitalną kaplicę. 

Wesprzyjcie mnie w modlitwie do Boga. 

Dotykam was w swoją modlitwą  

I umacniam waszą nadzieję.   

Niech pamięć ziemskiego dobra i światło Bożej łaski  

Zwyciężą ciemność. 

Połączmy nasze duchowe siły dla Jego Królestwa – 

Ufam, że kiedyś zobaczymy się w Niebie! 
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Nie odbieraj mi wiary 

Była prawie północ, 

Wezwał mnie szpital – 

Umierała dziewczynka… 

Ojciec, szarostalowy z bólu, krótko zdał sprawę: 

Lekarz powiedział, że mózg umarł – 

To moja wina, chyba oszaleję. 

Czekam na cud – wyszeptała matka. 

Skurczyłem się w sobie, 

Bo wierząc w moc Boga, 

Nie mam w sobie siły uzdrowienia. 

Mogę tylko prosić Go razem z nimi – 

I nie stracić wiary,  

Kiedy dziecko umrze. 

Boże ja wciąż wierzę – 

Nie odbieraj mi tej łaski, 

Bo wówczas byłaby najstraszniejsza noc 

W czasie której nie umiałbym pomóc innym. 
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Nie utracić nadziei 

Nikt mnie nie wzywał… 

Jak co dzień wszedłem do sali – 

Umierała nastolatka… 

Chcesz pojednać się Bogiem? 

Nie, to nic mi nie da – odpowiedziała. 

Straciła przytomność… 

Nie opuściłem jej – 

Modliłem się z rodziną. 

Miał umrzeć, ale jednak przeżył – 

Przeprosiła Boga i ludzi. 

Dobro zwyciężyło w jej sercu. 
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Rozświetlić dolinę ciemności 

Pomóż mi – wyszeptało dziecko – 

On jest tu i dręczy mnie. 

Kto? – Spytałem  

Jest ich wielu… 

Czy wierzysz jeszcze w Boga? 

Tak! 

– To razem błagajmy o Jego Miłosierdzie. 

Bóg wzruszony naszą nędzą, 

Przepędził zło ze zmęczonych myśli – 

W dolinie ciemności zapanowało światło. 
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Tylko Jezus może im wybaczyć 

Jak się nie zniechęcić, 

Skoro służba cierpiącym,  

Lekceważona jest przez „mądrych”? 

Oni zachęcają do niej innych,  

Sami siedząc w miękkich fotelach. 

Chory jest dla nich dźwignią do sławy, 

Dlatego chętnie się z nim fotografują. 

Zbierają pochwały za pracę, 

Której nie znają i nigdy nie wykonali. 

Jak się nie zniechęcić, 

Jeśli „mądrzy” udają, 

Że nie mogą pracować wśród umierających? 

To jest nie tylko zdrada ideałów, 

Ale wypaczenie Ewangelii… 

Ciężko im to wybaczyć, 

Proszę zatem, aby Chrystus to uczynił 

I mnie również dał tę łaskę… 
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Pocieszony przez dziecko 

Kochane dziecko, 

Kazali mi pożegnać twoje gasnące życie. 

Rodzice nie chcieli być przy tej posłudze. 

Sam stanąłem przy łóżeczku 

Uzbrojony w Słowo i święty olej. 

Moje serce uderzało mocno 

Nie mogłem zapanować nad nim… 

Kolejne jego skurcze, jak pukanie do drzwi, 

Zbudziło chyba twoją omdlałą duszę.  

Kiedy próbowałem modlić się – 

Otworzyłeś oczy i spojrzałeś na mnie. 

– Było w nich tyle miłości i dobroci… 

Nie wiedząc, jak Ci dodać otuchy, 

Sam doznałem pocieszenia od ciebie. 

Bóg jest w Tobie – pomyślałem – 

Dziękuję ci, że odchodząc do Niego 

Umocniłeś we mnie nadzieję.  
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ZAMIAST POSŁOWIA 

Przyjaciel Boga 

Spotkałam przyjaciela Boga – 

To chłopiec o imieniu Igor, 

Który marzył o tym, by być lekarzem i kapłanem, 

By jak ksiądz Lucjan pomagać ludziom. 

W jego oczach było Niebo, 

A w sercu tęsknota za Jezusem. 

Po raz pierwszy przywitał Go w małej Hostii 

W skromnej jak betlejemska szopka szpitalnej sali – 

I cała ziemia rozbłysła radością dziecka, 

Której cierpienie pokonać nie mogło. 

Wtedy otrzymał od Boga Dar – 

Niezwykłą moc do niesienia z Nim Krzyża. 

Kiedy rodzice łzami tulili 

Jego zranione chorobą ciało, 

Swą miłością dodawał im odwagi. 

W bolesnej nocy cierpienia 

Nie wypowiedział nigdy słowa skargi, 

Tylko spokojem i ufnością 

Wskazywał im jasną Drogę wiary. 

Poczekał na wszystkich, 

By mogli poczuć dotyk Anioła, 

I w słoneczny dzień cichutko wymknął się do Nieba, 

Gdzie Jezus przygotował mu miejsce w swoim pięknym Pałacu. 

 

 

Kraków, 10.08.2013 r. x. Bożena Leszczyńska OCV 
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