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Hymn o miłości

Kiedy jestem mały, Jesteś wielki.
Kiedy klęczę, stoisz przy mnie.
Kiedy żałuję za grzechy, wybaczasz.
Kiedy ufam, działasz.
Kiedy kocham, kochasz.

Kiedy jestem wielki, Jesteś mały.
Kiedy stoję, klęczysz.
Kiedy nie żałuję, nie wybaczasz.
Kiedy nie ufam, czekasz.
Kiedy nie kocham, kochać nie przestajesz.
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Odpowiedź

Jestem gorejącą czerwienią,
Sosną, rozpaloną ostatnim wysiłkiem światła.

Dla tych chwil blasku, stworzył mnie Bóg.
Chciałbym dłużej być pięknym,
Lecz cień zachodu przykrywa mrokiem.

W tych kilku sekundach światła wiary – 
Ujrzenia Boga jest wieczność istnienia.
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Pragnienia

Tylko Ty możesz mnie wypełnić, 
Posiąść moje pragnienia,
Bo tylko Ty mi się całkowicie oddałeś.
Jaki sens ma stworzenie,  
Jeśli Ty za nim nie Jesteś?
Jaki sens ma życie,  
Jeśli nie jest zjednoczone z Tobą?
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Modlitwa po Komunii Świętej

Chcę być dla Ciebie miejscem spotkania,
Krainą odpocznienia,
Przestrzenią świętego milczenia.

Zostaw tu swoje Słowa i Serce, 
Przychodź jak najczęściej.
Twój ulubiony pejzaż  
Będzie czekał samotnie na Ciebie,
W tym samym miejscu.
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Jak wróbel

Cielesność zamyka mnie
W swym łonie, 
Jestem nieruchomy i czekam.
Nagle, jak wróbel kotu z pyska
Uciekam do nieba.
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Różaniec Święty

Tyle razy, kiedy Ciebie trzymałem w ręku 
Wytrwałem,
Ile razy prosiłem – zostałem wysłuchany.
Jak często pytałem – otrzymałem odpowiedź.
Maryjo dziękuję!
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Pielgrzym

Krzyż go prowadzi
I nie ma domu.
Może wszystko
I nic nie może.
Cieszy się wiatrem,
Powietrzem i słońcem.
Pracą – modlitwa,
Zapłatą – Boża Opatrzność.
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Na szczycie

Stać się skałą,  
Co ma widok po horyzont ziemi.
Nic nie mówić, lecz słuchać, przyjmować  
I widzieć.
Gromadzić w duszy,
Jak w plecaku najpiękniejsze widoki,
Przenosić je w dal na niepewną przyszłość.
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Przełęcz Serca

Pokochałem Ciebie – Boże
Przez przestrzeń gór niezatrzymaną  
I wciąż nową, martwą a ożywioną,  
Która dociera do mnie jak fale morza.

Zakochałem się bardzo w Tobie przez dzieło 
Stworzenia – pełne życia i tajemnicy.
Spotkałem Ciebie po trudzie wspinaczki  
Na Przełęczy serca,  
Gdzie objawiłeś mi Swoje oblicze Ojca,  
Który troszczy się o Swoje dziecko.
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Pustelnik

Przestałem słuchać świata
I jego nauczycieli,
A zacząłem słuchać szumu drzew  
Potężnego potoku.

Odrzuciłem obrazy nierzeczywiste,
A wpatrywać się zacząłem
W strefy nieba w pełni.

Odszedłem od ludzi,
Dla radości bycia z Tym, 
Który wypełnia obecnością.
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Maryja Matka Miłosierdzia

Jesteś czystym szczytem
Na błękicie nieba.

Ponad stawem mgieł,
Przyobleczona w słońce.

Połoniną odpoczynku
I wytchnienia na wyżynach dobra.
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Pamięci Księży Walczących

Walczyli, chociaż nie było szans na wygraną.
Bili się o czystość duszy,
O godność narodu polskiego.
Nie dając się zniewolić,
Zwyciężyli dla braci i sióstr.
Ginąc przeszli w pamięć pokoleń.

Ukryli się w krzyżu 
I z krzyża wyrastają.
Nieuchwytni dla wroga pochwyceni
Przez Ojczyzny miłość.
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Chrystus Król Polski

Król nasz banitą!
Pozbawiony został prawa dziedziczenia,
Przybili Go do krzyża odrzucenia.
Na Jego tron wskoczyli jak na żyłę złota,
Wypchnęli sługi wierne,
A na urząd niewiernych postawili.
Ludzie prości przy Królu Polski gromadzą się 
Na polach i w lesie, wołają do Stworzyciela, 
Aby Jego Syn panował nad nimi,
A strącony został przebieraniec.
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Ojczyzna

To ojcowizna i matczyne wiano.
Skarbiec przodków, w którym
Dobra natury, ducha, materii się mieszczą.
To mój las, w którym przodkowie polowali.
Drzewa: brzozy biało złote, buki rudawe,  
Dęby zielone.
Zapach ziemi, pól i drewnianej chaty, 
Przydrożna kapliczka, krzyż i mogiły.
Zryw serc rycerskich z tarczą Bóg,  
Honor, Ojczyzna.
To święta wiara, Kościół i Polski Królowa.
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Odrodzenie Polski

Polska jeśli się odrodzi  
To tylko z Twego przebitego boku.
Od razu musi stać się olbrzymem, 
Co odwali kamień co ją przygniata.
Stać się orłem co wzniesie się  
Ponad Pana tego świata.
Być stopą Maryi co zmiażdży głowę węża.
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Przyjmuje

Przyjmuje krzyż jaki mi dajesz.
Nie jest za duży ani za mały,
Ani za ciężki ani za leki.
Jest odmierzony historią życia.
Zamknie on moją słabość
Oświetli ścieżkę do Ciebie
Pomoże spełnić wolę Nieba.
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Matka Boża Królowa Polski
z Kobylan

Tu się skryłaś między skałami wapienia.
Nie przed deszczem, przed ludźmi, 
Co zapomnieli co dla ich Ojczyzny uczyniłaś.
Mówisz do mnie: Chcę tu spokojnie popłakać.
Dobrze, że chociaż ty przyszedłeś do mnie.
Moja ukochana Matko z Tobą przychodzi, 
Królestwo z mocą, w Tobie ocalenie Polski.
Nie opuszczaj nas!
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Przejście

Świątynią Boga jesteś we mnie.
Ja ziemią na której stoi, Ty wnętrzem.
Pozostać na zewnątrz śmiercią, 
Przekleństwem.
Być w środku życiem, komunią.
Wchodzi ten tylko co ogołocony  
I odziany miłosierdziem.
Pozostaje tu ten, kto prawdziwie czci Króla 
Dusz, oraz trwa w Jego ofierze  
I jest Jemu ofiarowany.
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Jezus Ecce Homo

Stoisz przede mną Jezu Ecce Homo.
Przedziwne, że to ja mam władze nad Tobą.
Mogę cię skazać na śmierć przepędzając,
Lub dać życie do duszy zapraszając.
Czego pragniesz Jezu Ecce Homo?
Abyś mnie przyjął, obmył, przyodział,  
Nakarmił wewnętrzną rozmową.
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Największe Przykazanie

Dziecko się pyta Mamy,
Jakie jest największe przykazanie?
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
Sercem, duszą, wszystkimi siłami.
A co to oznacza?
Tata odpowiada.
Będziesz pilnował Pana Boga w duszy swojej, całym 
Sercem, duszą, wszystkimi siłami.
Byś nigdy od Niego się nie odłączył  
I szedł Jego śladami. 
Amen.
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Za nim będzie za późno

Naucz dziecka pacierza, różańca świętego,
Zanim przestaniesz trzymać jego rękę.

Naucz kochać Boga, Ojczyznę, Kościół,
Zanim ono puści twoją dłoń.

Przekaż skarb wiary świętej
Zanim, przestanie ciebie słyszeć.
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Profanacja

Na ołtarze Pańskie, wchodzi władza świata.
Depczą świętości i lud im na to pozwala?

Obalili Chrystusa Króla Polski
I sami chcą pełnić rządy.

Lecz Polacy nie głupi, wiedzą, że Bóg ich nie 
Posłał i przez nich nie mówi.
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Mądrość Drzew

Ucz się mądrości od wysokich drzew
Na dole nie mają gałęzi i liści, tylko pień.
Natomiast w koronie mają całe swe bogactwo.
Człowiek też na poziomie cienia ludzkiego 
Powinien mówić to co konieczne.
Natomiast całą swoją uwagę powinien 
Poświęcić na rozmowę z niebem,
Skąd otrzymuje światło.
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Próba

Dlaczego Ci nie wystarczam
Chociaż jesteś prochem.
Czego chcesz więcej skoro mnie wybrałeś?
Niech miłość mojego Serca znów skłoni ciebie 
Do tego co było na początku.
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Pustelnia św. Agnieszki

Uwięziony z Jezusem płynę wolny.
Po falach dzikiej srebrnej puszczy.
Krzyż jest masztem a kaplica kajutą
Nie ma tu stałego lądu.
Dni i wspomnienia jak mocny wiatr 
przechodzą, słyszę tylko ich gasnący szum.
Jednak On się przybliża,
A oblicze Jego bardziej widoczne.
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Ukryty w krzyżu

Musiałem stać się zerem.
Przyjąć ostatnie miejsce.
Pogodzić się z zapomnieniem,
By znaleźć się w krzyżu.
Pozostać w nim jest sztuką.
Nie oderwać się od niego zwycięstwem.
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III Stacja Drogi Krzyżowej
w Czernej

Nie ważny ciężar i przeszkody.
Będziesz biegł na bezdechu
Nisko zaczynasz, lecz w trakcie drogi 
wzbijesz się w górę.
Jak orzeł rozwiniesz skrzydła
I będziesz pierwszy.
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Skalna Pustelnia Marii Magdaleny

Skalna łupina ma dwie skorupy.
Jedna ze światła i ciepła,
Druga z cienia i zimna.
Podłoga całkiem wygodna,
Wysłana kobiercem z suchych liści buku.
Wydaje się, że tu już nic więcej nie ma.
Siedzę i patrzę, patrzę, i widzę
Ściana skały się rozsuwa a za nią przejście.
On przychodzi i wszystko zamyka w sobie.
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Rzeczka pod ojcowskim kościołem
 
Słów, które wypowiadacie nie rozumie.
Ważne, że Bóg wie co mówicie.
Czy muszę wszystko rozumieć i wiedzieć.
Pewnie szeptacie modlitwy  
Pod kościołem św. Józefa
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Zdrowaś Maryjo..., a może litanie?
Mowy waszej nie przetłumaczę,  
Jednak ona mnie uspokaja,
Nawet przyciąga i zatrzymuje.
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Królestwo

Dla niego stałem się bezżenny,
Lecz omijam je zbyt często.
W skupieniu, umartwieniu, ufności, ciszy,
Widzę Jego odblaski.
Nie mogę jednak przejść do głębi.
Przekraczając próg jego, siła zła mnie 
Odwraca na zewnątrz.
Wiem jedno, że syn silniejszy w Ojcu,
A Ojciec w synu.
O królestwo tak bliskie, a jednak dalekie
Wiem, że zwycięży miłość i prawda,
A królestwo, już nie skryje się przede mną.
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Wybraniec

Przykułem się łańcuchem do tabernakulum.
Z jednej strony Serce Jezusa z drugiej serce sługi.
Mogę poruszać się tylko w obrębie spraw 
Bożych, na odległość łańcucha.
Kajdany, jakie  nosze sprawiają,  
Że co chwile wracam do Niego,
A On daje czystości duszy oraz dostęp  
Do skarbca swej miłości.
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Po Górach z modlitwą

Każdy, kto kroczy po ziemi swoich przodków  
I ma ją przed oczami, 
Bardziej ją ceni i o nią się troszczy.
Każdy, kto kroczy po ziemi swych przodków  
Z różańcem w ręku – ożywia ją i błogosławi.
Każdy, kto kroczy po ziemi swych przodków 
Poznaje ją i chroni dla tych, 
Którzy przyjdą po nim.
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Zaufaj w Boże Miłosierdzie

Może nie wierzysz w cuda, 
Ale one wierzą w ciebie.
Zaufaj w Boże Miłosierdzie,
A zobaczysz, że niemożliwe,  
Możliwym będzie.
Chociaż byś widział umarłego,
Zobaczysz go wskrzeszonego,
Z suchej ziemi źródło wyprowadzisz.
To co nie przebaczone, zgodą zagoisz.
Cuda czekają na ciebie.
Powiedz tylko z głębi swojej,
Jezu, ufam Tobie.
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Śluby

Poślubiłeś mnie Boże Ojcze przez czystość 
Źródlanej wody, grani górskiej,  
Horyzontu ziemi bezkres.
Poślubiłeś mnie Jezu Chryste przez ubóstwo 
Ostatniej szaty, kropli Krwi, oddechu życia.
Poślubiłeś Mnie Duchu Święty przez 
Posłuszeństwo prawdzie, ogień odrodzenia, 
Dzieła które trwają przez wieki.
A ja poślubiłem Ciebie Boże przez moc 
Drewnianego krzyża,  
Który nie jest polakierowany,
Przez kruche puste naczynie gliniane,
Przez małą czerwoną różę  
Z wieloma kolcami.
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