Adwent
ADWENT – czuwanie
oczekiwanie na zejście
Tego który się stanie pokojem radością szczęściem
ADWENT – czas mroku
po którym światło błyśnie
i spłynie nam z obłoków
na wielkie BOGA PRZYJŚCIE
Przeminie adwentowa
noc oczekiwań lęków
CIAŁEM stanie się SŁOWO
na Matki Świętej ręku
ADWENT – to życie
wśród zwątpień i nadziei
że może o którymś
świcie
dotrzemy do Betlejem
I spłynie na nas cisza
wielkie uspokojenie
bo wreszcie Bóg usłyszał
gorące serc westchnienie
Po trudach i zawodach
serce przed Bogiem klęknie
bo ADWENT – to tęsknota
za prawdą dobrem pięknem
ADWENT – to próba
życiowy egzamin
Czy nam on się uda?
oto pytanie...

Czuwanie
Panie w zagłębieniu rąk
zapaliłem lampkę skromną i słabą.
Płomyk tli się zdany na łaskę
podmuchów wiatru i zimna.
Trzymam go w drżących dłoniach.
Wiem, że jest nietrwały,
jak i ci, co go niosą.
Nietrwały jak ogień naszych postanowień,
naszych obietnic i naszych przyjaźni,
które zużywają się w żarnach codzienności
Gdybyś wiedział Boże mój,
jak na Ciebie czekam.
Moje oczy słabną od patrzenia w niebo
i błądzą czasem szukając horyzontu.
Ale wiem, że po drugiej stronie,
Ty również stoisz
i czekasz.
Ty również wyruszasz w drogę,
bo każde spotkanie jest drogą
ku wzajemnemu poznaniu.
Tylko przybądź, mój Boże!

Noc adwentowa
Noc adwentowa długa
mroczny kręty korytarz
a u wylotu światła smuga –
Już świta!
W tym blasku próg stajenki
Matka z Dzieciątkiem na kolanach...
ucisz się uklęknij –
to Dzień Narodzin Pana –
Może On Swoją rączkę małą
nad twoją głową wzniesie
i gałąź życia oszroniała
nagle obsypie kwieciem? –

Niepokalana
Przfz nroki ugskofj, aewfouowfj piftoi,
W avrfoli przfeziwofgo twiauma
iezif Ta, w kuórfj Bóg sig vciflftoim –
Pokoroa Dzifwica i Najtwigusza Mauka.

Ta, pooae kuóra wifki pochyloof
Pragoą wyczfrpad uajfnoicg smowa,
A Ona idzie cicha, wiecznie zapatrzona
W Tfgo, kuóry Ją pfmoią maski obearowam.

Niepokalana, bez zmazy poczgua,
Niewyczerpana, przeczysta Krynica.
Kuóż Ją wypowif, kuo zgmgbi, spanigua,
Kuo w pfmoi oegaeoif Bożą uajfnoicg?

Kuo zeoma wyrazid wszysukif blaski pigkoa,
Kuórf uajfnoif osmaoia Jfj wogurzf? –
To Ogróe Rajski i Brana Zankoigua
Róża Dvchowoa, wtróe twiguych Najtwigusza!

Królowa oifba i Mauka oajukliwsza,
Paoi Wszfchtwiaua – Boża Smvżfboica,
Pfmoa bolftci i Ta – Najszczgtliwsza,
Bogifn zachwycooa, wciąż iooych zachwyca.

Unysm, sfrcf, smowa nilkoą w zaeziwifoiv
Jfj pigkoo, Jfj wiflkotd oifwypowiedziana.
Ona Sama je streszcza w tym jednym imieniu
Przfz kuórf Ją czciny – to NIEPOKALANA!

