
NIE PYTAJ SKĄD SIĘ WZIĘŁAM I DOKĄD IDĘ, TO WIE  
TYLKO PAN…

•

Bądź pozdrowiony Boże Jasny,

we wszystkich cudach rąk Twoich.

Dzięki Tobie, mam na ziemi kąt własny,

i nie chodzę samotnie po ścieżkach swoich.

Panie, mój Panie, przyjmij me dzięki,

Za łaski Twe i dary i Syna Twego męki.

Za to, że są dorośli, lecz także i dzieci,

Za to, że jest niebo i że słońce świeci.

Przyjmij, mój Panie, przyjmij me dzięki.

Dzięki Ci, Panie, za góry wspaniałe,

za lasy zielone, delikatne kwiaty.

Dzięki, Ci Panie, za wszystko co małe.

i za to, że na spodniach mam wiecznie łaty.

•
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Szukałam Ciebie, Panie
Czekając na cudowności
Na gwiazdy spadające
Na słońca zaćmienie

A Ty przyszedłeś
Tak całkiem po cichutku

W uśmiechu nieznanego brata
W pomocnej dłoni dobrej siostry

W płaczu niewinnego dziecka
W śpiewie ptaków szybujących

pod niebiosami
W szumie drzew i w falach pieniących się

w czasie sztormu
A nade wszystko

W tym krzyżu przydrożnym
Na którym, PRZYBITY, tak bardzo

cierpisz…
Patrząc na me, bezpowrotnie utracone,

chwile, bez Ciebie, Boże…

•
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Porzucić stare

spodnie połatane
z dziurawą kieszenią

flanelową koszulę
bez jednego guzika

cztery kąty swojego pokoju
mamę która pilnowała czy zjedzone

śniadanie
tatę któremu tak często

siadałam na kolanie
braci co dokuczając mi twierdzili

że czynią to z miłości
przyjaciół którzy wierni

pozostali do końca
spojrzeć na to co było
całkiem po nowemu…

Ból mych narodzin do nowego życia
niechaj się stanie

mym dziękczynieniem za Miłość
Twoją Panie!

•
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Gdy mnie jeszcze nie było
szedłeś już moją drogą

a gdyś ją przetarł
powołałeś mnie z nicości do istnienia

Od tamtej chwili idziemy razem
Czy nie jest Ci ciężko Panie

dźwigać mój krzyż?
Idziesz przy mnie

słyszę Twój oddech
Lecz nie słyszałam

byś narzekał
Ja się tak często skarżę

na swój los
na tych których drogi przecinają się

z moimi
miłości mi brak

Naucz mnie miłować
weź mnie ze sobą na krzyż

•
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Niosłam go tak delikatnie
że aż z namaszczeniem

był piękny kształtny i kolorowy
dzban moich nadziei i pragnień
Upadł na twardą rzeczywistość

dnia codziennego
był nad miarę pusty

by przetrwać tę próbę

Stanęłam bezradna
próbując pozbierać odłamki

Minęło trochę czasu
okazało się
że dla Boga

wszystko jest możliwe

•
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Odjeżdżam, takie koleje są życia…
gdy są przyjazdy muszą być i pożegnania

lecz nim to nastąpi chcę złożyć
na Twe dobre dłonie

ten bukiet różnorodnych kwiatów
Spójrz, jest w nim kilka promieni słońca
Garść rannej rosy, kępka traw zielonych

parę stokrotek…
jest też gałązka kasztana

która przedwcześnie pąki rozwinęła…
O, popatrz! Z drugiej strony

to przecież błękit wiosennego nieba
przeplatany ptaków świergotem

i gdzieś pośrodku
ten kwiat najmniejszy, wyrosły niedawno

w sercu mym – to wdzięczność
czy przyjmiesz?

To wszystko, co dziś dać Ci mogę
Nic więcej nie mam

•
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I znowu chciałam się uwolnić
od Ciebie, Boże

człek nędzny i mizerny
Uciec od wspólnej rozmowy

spotkań, na które się wciąż spóźniam
a Ty zawsze cierpliwie mnie wyczekujesz

jak Ojciec marnotrawnego syna…
Uwolnić się od siebie,
bo Ty jesteś we mnie

przenikasz i znasz mnie…

Lecz gdziekolwiek spojrzę - JESTEŚ
czegokolwiek dotknę – czuję dzieło rąk TWOICH

w jakimkolwiek miejscu się znajdę -
czuję TWOJĄ obecność…

Myślałam, że mogę być szczęśliwa
bez CIEBIE BOŻE…

Teraz wiem, że prawdziwe szczęście
to TY!

•
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Wychodzę z domu i idę przed siebie
rozglądam się dyskretnie wokół

dostrzegam tylu zabieganych ludzi
ze smutnymi twarzami ukrywających

w swych dłoniach – krople łez…
wystarczy lekki dotyk

by delikatna tam opanowania
prysła… jak mydlana bańka

Boże Tyś przecież
Bogiem nas wszystkich

dlaczego więc wciąż Cię omijamy
jak obcego – nieznajomego
który nas nic nie obchodzi

wpatrzeni we własne troski i problemy
myśląc że sami potrafimy je rozwiązać

staczamy się jednocześnie coraz bardziej
w dół swych niemożliwości i bezradności

my – nędzni mistrzowie
swych życiowych dróg

•
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Boże mój
dlaczego milczysz

przecież wiesz
że Twe milczenie

straszne jest dla Twego stworzenia
Przemów

z góry wysokiej
z wodnej głębiny

Przyjdź w poszumie wiatru
w kroplach życiodajnego deszczu

w porannej rosie
w słońca promieniach

Przyjdź
nakarm nasze skołatane serca

ucz nas wsłuchiwać się
w Twoje wieczorne milczenie

odczytywać Twój poranny szept
Twoje słowa

i Twoje milczenie
są zawsze pełne

Miłości
•
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Panie
nie pozwól

bym kiedykolwiek
odeszła od Ciebie
bym zapatrzona
w świat okrutny

poszła z nim w tany
szaleńczego biegu

bym pozwoliła sobie
trwać w swych upadkach

bym lękając się swych słabości
uległa im
Spraw

bym potrafiła oddać je
zawsze Tobie

gdyż
moc w słabości się doskonali

•
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Zachowaj mnie Panie
ode mnie samej
od mojej głupoty
pychy i próżności

od narzekania
na to co było

jest i być może
i naucz mnie

Twojej Miłości
a weź miłość moją
tak niedoskonałą

że aż niewidoczną
Bo czym jestem
i czym być mogę

bez Ciebie
który JESTEŚ

i DROGĄ
i PRAWDĄ
i ŻYCIEM

•
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Szukam ciszy
w sobie i wokół siebie

jesteś CISZĄ

Szukam miłości
w sobie i wokół siebie

jesteś MIŁOŚCIĄ

Szukam pokoju
w sobie i wokół siebie

jesteś POKOJEM

Szukam dobroci
w sobie i wokół siebie
jesteś DOBROCIĄ

Szukam wieczności
w sobie i wokół siebie

w białym Opłatku
w Tabernakulum

i w kapłańskich dłoniach
JESTEŚ

•
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Ojcze – Stwórco i Dawco wszelkiego życia
w Swym wielkim miłosierdziu
racz pochylić się nad nami

którym pozwolono przyjść na świat
Udziel Swego Ducha

by rozjaśnił mroki naszych serc i umysłów
Abyśmy zrozumieli że nie po to żyjemy

by innym zabronić żyć
lecz aby KAŻDE ŻYCIE PRZYJMOWAĆ 

Z MIŁOŚCIĄ
Bo kimże jesteśmy i kto władzę nam dał

decydowania o ŻYCIU DRUGIEGO CZŁOWIEKA
szczególnie tego najbardziej BEZBRONNEGO

który zamiast ciepła i bezpieczeństwa
w łonie matki

coraz częściej znajduje w nim
WIĘZIENIE Z NAJCIĘŻSZYMI TORTURAMI

PUŁAPKĘ BEZ WYJŚCIA…

Ojcze – Stwórco i Dawco
wszelkiego życia

zmiłuj się nad nami…
nie potrafiącymi kochać!

•
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Krzyżu Chrystusa

moje zmartwychwstanie
Wiaro moja

                          dzisiaj
                           jutro
                    każdego dnia

Krzyżu Chrystusa
moje zmartwychwstanie

Nadziejo moja
                      na to co było
                      na to co jest
                     na to co będzie

Krzyżu Chrystusa
moje zmartwychwstanie

Miłości moja
                         na dziś
                        na jutro
                  na całą wieczność

Krzyżu Chrystusa
moje zmartwychwstanie

                     i życie moje

•
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Czy pozwolisz mi Mamo
przytulić się do Twego Serca
bym poczuła się jak dawniej

                   zanim odeszłam…
Czy pozwolisz mi Mamo

popatrzeć w Twoją twarz
zatroskaną o moje dziś

                     o moje jutro…
Czy pozwolisz mi Mamo
powiedzieć Ci to jedno

                           słowo…
Dziecko moje
nie mów nic

już wszystko wiem…

•
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Bolałam
nad brakiem miłości

w mym sercu
co czyni z człowieka

chleb powszedni
dla wszystkich spragnionych

Bolałam
bo cokolwiek próbowałam dawać
było uboższe o tę właśnie miłość

Szukałam
Pytałam

Błądziłam
Aż do dziś

gdy pozwoliłeś mi dojrzeć
Twą Miłość ofiarną

gdy w kapłańskich dłoniach
wzniosłeś się ponad nami

i nic nie mówiąc
rzekłeś do mnie:

Oto Miłość
której poszukujesz
Jam jest Miłością
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którą kochać masz ludzi
i wszystko stworzenie

Popatrz
Ja daję się tobie cały

ufam tobie
nawet jeśli mnie grzechem

swym ranisz
Dawaj siebie innym
a znajdziesz miłość
stając się podobną

do Mnie
który Miłością Jestem

•
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                        Trudno o uśmiech

gdy w sercu boleści nad miarę

Matko Boga Matko nasza

prosimy Cię o uśmiech

choćby maleńki uśmiech

gdy zatroskanymi oczyma

patrzysz na swoje dzieci

stojące pod krzyżem trudnej codzienności

rozpoczynającego się trzeciego tysiąclecia

pod krzyżem ciągłych wyborów

pod krzyżem trudnej prawdy o nas samych

•
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Owego wieczoru
powiedziałeś do mnie Panie:

jesteś Moja
Ja ciebie pomyślałem

napełniłem cię Swym podobieństwem
wszystko co Moje – twoje jest
zawarłem z tobą  przymierze

i chcę byś była Mi wierna
jak Ja jestem wierny tobie

byś kochała innych
jak Ja kocham ciebie

byś przebaczała innym
jak Ja przebaczam tobie

i abyś żyła Ewangelią
z taką gorliwością

z jaką Ja ją głosiłem
bo Jestem Bogiem Miłości

Bogiem wiernym
na wieki…

Teraz każdego dnia słyszę
wciąż na nowo

Twe słowa Panie

19



i przynaglana Twoją Miłością
ciągle idę do przodu

ścieżką wąską i stromą
ku wyżynom Nieba

które pochyla się nade mną
w kojącym geście
Płonącej Miłości…

•
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Jak w glinianym naczyniu
noszę w sobie Panie

niezmierzone bogactwo
Twoich łask

lecz mając taki skarb
nie potrafię z niego korzystać
gubiąc po drodze mego życia

kosztowne klejnoty
Twej Miłości

drogocenne kamienie
Twego Miłosierdzia …
Mówiono mi że Jesteś

najlepszym Garncarzem
dlatego przychodzę do Ciebie

prosząc byś wziął
mnie

gliniane
popękane naczynie

z oderwanym uchem
w Swoje Mistrzowskie dłonie

i stworzył na nowo
na Swoje podobieństwo

•
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Życie –
krótkim jest tchnieniem

Czas –
nieubłaganie biegnie do przodu

To co było –
już nie jest

To co będzie –
może już do nas nie należeć

TERAZ –
jest naszym czasem

naszą miłością
naszą radością

naszym smutkiem
naszym upadkiem

naszym powstaniem
naszym wzrastaniem
naszym dojrzewaniem
naszym umieraniem

Od TERAZ –
zależy nasze człowieczeństwo

i nasza wieczność

•
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Maryjo
Wędrująca po ziemi
Uświęconej Miłością

Twego Syna
Wędrowniczko

Przecierająca szlaki
W gąszczu naszych myśli

Wędrująca po pustyni
Naszych małych pragnień

Zamieniająca je
W pełne nadziei
I ufności jutro

Wędrująca z Synem
Po asfaltowych drogach

Naszych wsi i miast
Mijana przez tysiące

Obojętnych na swą Matkę dzieci
Pochylająca się nad Ubogimi

Tego świata
Przygarniająca wszystkich

Odrzuconych i Poniewieranych
Karmiąca piersią

Macierzyńskiej miłości
Spragnionych Tułaczy
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Rajskiego wygnania
Ucząca nas pokornej prostoty

Naszej codzienności
Drogowskazie

Na trudnych ścieżkach
Prowadzących do Syna
Pomóż nam być godnymi

Miana Twoich dzieci

•
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Uśmiechnięta Pani
Leśniowska Maryjo

Ostojo każdej rodziny
Ty, Która pozwalasz nam

Czerpać ze zdroju Twej Matczynej Miłości
U Syna Twego

- przyczyń się za nami.

Pocieszycielko strapionych
Orędująca za nami grzesznymi

Ty, Która tulisz nas
Do swego Matczynego Serca

U Syna Twego
- przyczyń się za nami.

Gwiazdo zaranna
Prowadząca nas do Boga
Matko pięknej miłości
Z Synem jednocząca

U Syna Twego
- przyczyń się za nami.
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Arko Przymierza
Nadziejo zrozpaczonych

Ty, Której spojrzenie
Koi nasz ból, rozprasza zwątpienia

U Syna Twego
- przyczyń się za nami.

•
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Duchowy autyzm…

Wejdź, Panie, do mego wnętrza,
tam, gdzie jeszcze wciąż przebywam sama
i gdzie drzwi mego serca są nieustannie zamknięte
z lęku i obawy przed innymi,
przed cierpieniem, przed nieznaną przyszłością.
Wejdź ze Swoim pokojem, radością, miłością.
Pokaż mi Swoje rany
na Twym Zmartwychwstałym Ciele
i Twoje – zranione Miłością do mnie  - SERCE,
bym uwierzyła, że to TY JESTEŚ,
że życie nie kończy się na krzyżu,
lecz tam dopiero się zaczyna
prowadząc ku zmartwychwstaniu.
Pozwól mi wziąć w swe życie
Twego Świętego Ducha,
poddając Mu się we wszystkim.
I otwórz drzwi mego zalęknionego jeszcze
serca – na oścież.
I poślij mnie!
Bym z odwagą i miłością
mogła Cię nieść,
głodnym i potrzebującym
TWEJ MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA… 

                                                          Małgorzata
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