
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  bo  kto   – 

                  jeśli nie ja  

 

 pomoże Jezusowi zbawiać świat… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdą Mszę świętą Kapłan kończy wymownymi  słowami : 

„Idźcie ofiara spełniona ”. 

<<    Moja OFIARA jest spełniona – mówi Jezus, ale twoja – 

moje dziecko - musi trwać przez cały dzień, całe życie  …   >> 

 

 



 

*** 

Miłości moja 

ciągle nowa 

od grzechów moich niestygnąca  

Tyś mi potrzebna 

jak łyk powietrza 

i  jak poranny promyk słońca  

……. 

 Bez Ciebie jam więzień zakuty w kajdany 

wędrowiec i tułacz 

wśród dróg zabłąkany 

Panie 

Panie 

mój Panie 

jedyne życia  

K o c h a n i e 

 

 

***  

 

Spojrzę na krzyż 

by zrozumieć 

jak bardzo mnie kocha  mój  Pan 

żaden człowiek tak kochać nie umie 

tylko On   mój   Zbawiciel  

taką wielką swą Miłość mi dał 

Jezus i tylko Jezus  

tak bardzo ukochał mnie 

zatem Jego   Boga   mojego 

na wieki uwielbiać chcę 

 

 

 

 

 

Fascynacja 

 

 Fascynuje mnie ta  POSTAĆ 

 na tym krzyżu rozciągniona 

 te cierpiące  czułe oczy 

 i prześliczna twarz  skrwawiona 

 Fascynujesz mnie mój Jezu i zapraszasz 

 bym z radością 

 swój codzienny krzyż przyjęła 

 stając się jak Ty   m i ł o ś c i ą  

 

*** 

Spojrzyj na krzyż 

a zrozumiesz 

jak kocha cię Jezus 

twój Pan 

żaden człowiek tak kochać nie umie 

tylko ON 

twój Zbawiciel i Pan 

Jezus i tylko Jezus 

tak bardzo ukochał cię  

Jemu   J E M U   zaufaj  

k o c h a j  

i   n a  w r ó ć  s i ę 

 

*** 

Proszę 

przygotuj mnie Panie 

przez moje codzienne 

duchowe i fizyczne  

umieranie 

na Twoje 

i moje z Tobą 

Zmartwychwstanie 



 

 

 

 Spojrzenie Jezusa 

 

Jezus tak na mnie patrzy 

i pokazuje przebite ręce 

Jezu 

Ty wiesz 

że Cię miłuję 

choć  

wciąż na nowo 

ranię Twe serce 

………. 

Pomóż umierać razem z Tobą 

na krzyż  

wyciągać swoje ręce 

by w  KRAJU  SZCZĘŚCIA 

być razem z Tobą 

i z tymi 

których kocha  

me serce 

 

 

*** 

TEN  

który mnie kocha 

dźwigał ciężki krzyż 

potem na nim umarł  

i tak aż do dziś  

wisi na nim cierpiąc 

Boga  Ojca  Syn 

prosząc 

abyś zechciał  

cierpieć razem z Nim 

 

*** 

Postawiłeś tamę moim łzom 

MIŁOŚCIĄ 

ożywiłeś serce 

nie mogę krzyczeć 

że jest mi ciężko 

bo Ty 

cierpiałeś więcej 

………….. 

Kim jestem 

że żądasz ode mnie tak wiele 

i  wciąż mi stawiasz wymagania 

grudką ziemi 

pełną bólu i lęku 

iskrą radości 

w Poranek Zmartwychwstania 

………….. 

Panie 

Panie 

Panie 

         pozwól 

niech płyną me łzy 

         pozwól 

niech serce me płacze 

         ……… 

         pomóż 

tak   MOCNO  MIŁOWAĆ  

    i  nie żalić się  

         więcej 

 

 

 

    



         To nie te łzy 

 

Kąpię Cię w moich łzach 

wiem 

to wciąż nie te łzy 

na które czekasz 

 

To etap żalu 

nad męką własną 

 

Spraw Panie 

by od dziś 

było inaczej 

 

          Na co czekam 

TY byłeś 

               niechciany 

               odrzucany 

               potępiany 

               wyśmiewany     

               szyderczo  wyszydzany 

               opluty 

               policzkowany 

               w okrutny sposób biczowany       

               ostrym cierniem koronowany 

               i za mnie 

               UKRZYŻOWANY 

               samotny 

               i zapomniany 

               ……………… 

               a ja  

  na co ja czekam 

               na co 

               mój   Zmartwychwstały  Chrystusie 

 

*** 

Pokazałeś jak kochać 

i kochałeś 

Pokazałeś jak cierpieć 

i cierpiałeś 

Obiecałeś 

że będziesz ze mną 

i   JESTEŚ 

………….. 

Jezu  

NIECH  mi  TO  

 WYSTARCZY 

 

 

 

*** 

 

Moim  DOMEM  jest  NIEBO  

radosne  mieszkanie z Tobą 

biegnę 

biegnę po  szczęście  

Panie 

podaj mi rękę 

bo się burzy ulęknę 

i zostanę 

 z mym grzechem   

na brzegu 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Wchodzę w Ciebie 

jak w ogień 

jak w morze 

Boże 

BOŻE 

mój   WIELKI  BOŻE 

spraw 

niech zapłonę 

           utonę 

niech rozbłysnę jak niebo  

miriadami gwiazd 

a Ty  TY 

odwal kamień z mego grobu 

jeszcze 

i jeszcze raz   

 

*** 

Kim jestem 

                    podeptaną trawą 

                    zranionym zwierzęciem 

                    niepotrzebną zabawką 

                    …………. 

a może  

kimś więcej 

…………. 

Kim jestem 

………….. 

 Jezu 

pomóż odpowiedzieć  na to  pytanie 

……………. 

Kim jestem dziś 

a kim   może już   jutro 

dzięki  Tobie   się  stanę 

 

   Pokorna prośba 

                     

 Jest   we  mnie  mrok 

TY JESTEŚ ŚWIATŁEM 

oświeć mnie 

Jest we mnie krzyk 

TY JESTEŚ CISZĄ 

ucisz mnie 

Jest we mnie grzech 

TY JESTEŚ BOGIEM 

zbaw  mnie 

i napełnij  

 M I Ł O Ś C I Ą 

 

*** 

 Ty trudzisz się  

jak Ojciec 

nad życia mego  

planami 

a ja  

smutny i zły  

chcę iść 

 swoimi drogami 

Ty przypominasz 

że Jesteś 

malując świat kolorami 

a ja  

zamknięty w sobie 

serce 

karmię  ranami 

Jezu  JEZU 

jak długo jeszcze 

będziesz mnie znosił 

 



*** 

Boże 

wciąż mi się wydaje 

że jestem kimś 

i wszystko mogę 

………… 

A tymczasem 

bez Ciebie 

jestem tylko maleńkim ziarenkiem 

zagubionym w ogromnym kosmosie 

…………. 

Boże 

pomóż mi  wreszcie w to uwierzyć 

 n a w r ó ć  mnie 

i  DAJ MI SWOJE WIELKIE SERCE 

bym 

k o c h a ł   

jak TY 

do   k o ń c a 

 

 

**** 

PANIE 

POSTAW dziś   

w sercu moim  KRZYŻ 

jak wtedy na Golgocie 

I POWIEDZ  ŻE TAK TRZEBA 

by 

kiedyś CHWAŁĘ TWOJĄ 

UJRZAŁY także  

i moje oczy  

 

 

 

 

 

**** 

Jeszcze  chcę  wiele 

za wiele  Chryste 

i często  krzyczę  

złorzeczę  piszczę 

…………… 

Jeszcze oddycham 

nie tak 

jak w niebie 

i jeszcze błądzę 

w drodze do Ciebie 

O 

 rozpal we mnie płomień Miłości 

który rozświetli mrok codzienności 

i daj mi oczy 

 i serce nowe 

i umyj  nogi moje 

 i głowę 

 

 

 DEUS DICIT             

Chcę dać ci moc 

przyjdź 

Chcę nauczyć cię kochać 

popatrz 

Chcę byś był zawsze ze Mną 

 daj się ukrzyżować  

a będziesz wraz ze Mną 

na wieki 

k  r ó l o w a ł  

 

 

 

 



DEUS DICIT             

 

Jakże łzę ci otrę  

jeśli nie płakałeś 

jakże Mnie zrozumiesz 

 jeśli nie cierpiałeś 

Jak chciałeś Mnie kochać 

gdy KRZYŻ odpychałeś 

 I jak zmartwychwstaniesz 

 gdy 

 UMRZEĆ 

nie chciałeś  

 

 

 

 

Mowa krzyża 

                            

Rany Twe po gwoździach 

 i po włóczni  

RANA                  

wciąż do mnie wołają 

 że jestem kochana 

Ta ich mowa 

krwawa 

Miłość w sercu budzi 

i głębiej otwiera 

na Boga 

i ludzi 

 

 

 

 

 

 

 Modlitwa 

 

Jezu 

z wysokości krzyża 

………… 

proszę 

pochyl się nade mną 

i ucałuj 

moje usta 

i ucałuj moje oczy 

niech Twa MIŁOŚĆ mnie otoczy 

……... 

bym wtulony w Twe ramiona 

razem z Tobą 

 jak TY 

konał 

 

 
 Trudne dziękowanie                                              

            

Tak łatwo 

 dziękować  za zdrowie 

 uśmiech 

 i szczęścia łzy 

 ale 

 wpatrzona w Twój KRZYŻ 

…………….. 

 za wszystko  

………. 

ZA WSZYSTKO Boże 

DZIĘKUJĘ CI 

 

 

 



*** 

Zamilkło niebo 

zamarła  ziemia 

i tylko szatan triumfował 

…………… 

na krzyżu konał Boży Syn 

Który do końca  

mnie umiłował 

Co powiem dzisiaj Jezusowi 

Który umiera 

w okrutnej męce 

……….. 

Jezu  przepraszam 

Jezu  dziękuję 

Jezu 

Ty widzisz 

 moje serce  

 

 Pełne poznanie   

 Spójrz 

 jakie piękne są góry 

 a Bóg  

 jest jeszcze piękniejszy 

 ….. 

 kiedyś 

 zobaczymy z góry 

 że 

 warto było  

 trochę 

 pocierpieć 

 

 

 

 

 Ofiaruj 

Są rany 

niezagojone 

i łzy 

nieotarte 

……… 

 i jest Msza święta 

 abyś to wszystko 

 o f i a r o w a ł 

 

     Tak się stanie  

Tak 

ja naprawdę umrę 

mimo  

tej siły  

która drzemie we mnie 

mimo  

tych pragnień  

które serce trawią 

mimo 

tych tęsknot 

mimo 

 tej czułości 

……                    

 TAK  

JA PRAWDZIWIE UMRĘ 

 ABY ŻYĆ 

W WIECZNOŚCI 

 

 

 

 

 



*** 

Całuję Twoje rany 

i tulę do nich twarz 

Tyś Bóg mój Ukochany 

Ty nędzę moją znasz 

……… 

Skrusz Panie moje serce 

 bo twarde jest jak głaz 

 i wlej w nie Miłość Swoją 

 bym 

 mógł Ją 

INNYM 

 dać 

 

 

*** 

Jezu 

umierający z miłości na krzyżu 

pomiędzy Niebem a Ziemią 

spraw 

bym pojęła 

-  że Ziemia nigdy nie stanie się Niebem 

-  że prawdziwa Miłość zawsze kosztuje 

-  że jedynie krzyż prowadzi do Ciebie 

-  że  trzeba coś stracić 

   by w Tobie to odzyskać 

………… 

i  trzeba wciąż umierać 

by w radości 

Z m a r t w y c h w s t a ć 

 

 

 

 

 

*** 

Pomyślałam 

że  poproszę 

abyś zdjął mnie z krzyża 

……… 

i poczułam wstyd 

że tak mało  

Cię   k o c h  a m 

 

Tak się nie da 

 

Dorastam 

dojrzewam 

pod bacznym okiem Twojej Miłości 

i jak niecierpliwe dziecko 

ciągnę innych  

na siłę  

do wielkości 

……….. 

A tak się przecież  

nie da 

………. 

Miłość 

odwaga 

służba w radości 

i zwykła świętość 

w codzienności 

………… 

Nie  

nic na sił ę 

tego się nie da 

JEŚL I NIE  PRZYJDZIE  ŁASKA  

z  NIEBA 

 

 



 Nie zaniedbuj słowa, ale… 

 

Zmieniaj się 

dorastaj 

…………. 

ale ty 

i n n y c h   zostaw  Bogu 

i Jego łasce 

…….. 

każdy 

ma swój czas  

dojrzewania 

………… 

ty się tylko módl 

aby 

 On  z d ą ż y ł 

a  ty  

 ty abyś  wytrwał  

do    k o ń c a 

 

*** 

Nie trzeba wojny 

ani choroby 

by ktoś przed czasem  

musiał odejść 

………. 

Wystarczy 

 twoja mała decyzja 

………… 

A co na to Bóg 

pomyślałeś już o tym 

……….. 

oby nie było 

za   p ó ź n o 

 

 

*** 

Panie 

dałeś mi rozum 

i wolną wolę 

bo TYLKO BÓG TAK POTRAFI 

a ja mały człowieczek 

wciąż chcę zmieniać  

świat  

i INNYCH 

na swój obraz 

i podobieństwo 

 

** 

Przechwyć  mnie 

pochłoń 

OCEANIE MIŁOŚCI 

niech spocznę 

zasmakuję 

szczęścia Twojej Miłości 

a wtedy 

pełną Ciebie 

wydaj mnie  

NA ŻER 

…….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Panie  daj mi słowo 

 

Daj ustom moim słowo 

które leczy – nie rani 

           buduje – nie mami 

           ogrzewa – nie mrozi 

……………………. 

słowo 

które innych - niejako -  na nowo 

 stworzy 

 

 

 

Bez granic 

 

       Można więc kochać aż tak 

           aż tak 

           by oddać życie 

                tak 

       Święci kochali tak 

                a ja 

          ja kocham  

          rozmaicie 

          ………… 

       Płacze więc dzisiaj  

          moje serce 

          i wstydem płonie ciało 

       Ach Jezu  

       Jezu  

       przebacz 

       bo kocham 

 k o c h a m 

       lecz  

       ciągle za mało 

       …………….        

  Za mało Ciebie 

         i człowieka 

      Za mało z bliska 

       i z daleka 

     Za mało słowem 

                   czynem 

                   wiarą 

     Za mało Panie 

     wciąż za mało 

 

Jak ja Ci spojrzę kiedyś w oczy 

gdy swym ramieniem mnie otoczysz 

Jak się poczuję gdy powiesz śmiało 

tak wiem 

kochałeś 

ale  

za   m a ł o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Małe serce 

 

Moje serce wciąż za małe 

i nieskore do ufności 

pomóż 

proszę 

niech uwierzę  

w jasne jutro  

Twej MIŁOŚC 

…………. 

bo 

chcę 

 żyć 

pełnym życiem 

widzieć 

wszystkie kolory tęczy 

skończyć  

z tym co małe i grzeszne 

co mnie i innych 

m ę c z y  

 

 

   Boże mówimy Ci  NIE 

 

 

My ludzie XXI wieku 

mówimy Ci stanowcze NIE 

jesteśmy wolni 

i nie chcemy Cię  

Jesteś nam niepotrzebny 

 

 

krępujesz nas 

stajesz na naszej drodze do wolności 

my chcemy żyć 

pić  

i bawić się 

………… 

a Ty 

TY  JESTEŚ taki czysty 

pokorny 

U k r z y ż o w a n y 

taki 

…. 

nie dzisiejszy 

…….. 

My ludzie XXI wieku 

 takiego Boga 

 o d r z u c a m y  

myślą 

mową  

uczynkiem 

i zaniedbaniem 

………… 

Któryś za nas cierpiał rany 

JEZUSIE 

SYNU BOGA ŻYWEGO 

zmiłuj się nad nami  ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI 

i daj nam czas 

na   o p a m i ę t a n i e 

Amen 

Amen 

Amen  


