
 Agata Dziechciarczyk – Święty 

 

Święty jest dla nas drogowskazem 

Do Nieba drogę Ci pokaże 

Podpowie jak należy żyć 

Byś mógł jak on do Nieba iść 

  

Święty to Patron Imienia Twego 

Pomódl się, więc do Świętego swego 

Gdy smutek w sercu, na policzku łzy 

Święty na pewno pomoże Ci 

  

Święty to także taki Ktoś 

Co wparcie daje, gdy prosisz „coś” 

Wyprasza dla nas różne łaski 

Pomaga, gdy wpadasz w życia zasadzki 

  

Kościół ma bardzo wielu Świętych 

Przeróżne mają oni talenty 

Ty także możesz Świętym zostać 

Naśladuj swojego patrona postać 

  

Co dzień pamiętaj 

O Wszystkich Świętych 

Byś był jak Oni 

Do Nieba wzięty! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Dziechciarczyk – Popielec 

 

Nadszedł koniec karnawału 

Chwila przerwy od tych balów 

Dziś jest środa popielcowa 

Schyla się, więc każda głowa 

  

Aby znaleźć drogę nieba 

Pościć, modlić się potrzeba 

A tym wszystkim, co są w biedzie 

Trzeba pomóc w ich potrzebie 

  

Post, modlitwa i jałmużna 

Bogu jesteś dłużny, dłużna 

Dni czterdzieści się postaraj 

Niech umocni się Twa wiara 

  

Pomyśl w życia swego pędzie 

Gdzie przystanek teraz będzie? 

Po co biegniesz? Gdzie się śpieszysz? 

Którym życiem chcesz się cieszyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agata Dziechciarczyk – Miłość Boga 

 

Miłością swą ogarnia mnie Bóg… 

  

Choć, czasem różnych ścieżek szukam. 

Błądzę w ciemnościach, oddalam się, 

Na pomoc daje mi Ducha. 

Świętego moc napełnia mnie.  

Wiem, że Miłością swą  

ogarnia mnie Bóg…. 

  

Choć, czasem stoję na rozstaju dróg 

I w lewo skręcę, zamiast w prawo, 

Nie gani mnie za wybór mój, 

Mówi, do tego masz prawo.  

Wiem, że Miłością swą  

ogarnia mnie Bóg… 

  

Choć, często słabość dopada mnie, 

Modlitwę odsuwam na bok. 

W złych chwilach także przy mnie jest, 

Wciąż kocha mnie tak samo.  

Wiem, że Miłością swą  

ogarnia mnie Bóg… 

  

Zbyt często nie wiem, co robić mam, 

Dlatego, Anioła Bóg mi dał. 

Stróża, co dniem i nocą stoi, 

Teraz niczego się nie boję,  

bo wiem, że Miłością swą  

ogarnia mnie Bóg… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Dziechciarczyk –Drzewo wiary 

 

Drzewo ach drzewo, ile twoich znaczeń, 

Drzewo życia, miłości, rodzinne, wybaczeń 

Pod drzewem usiądę,  

zasłucham w szum drzewa 

Zrobię z drzewa drabinę,  

bym mógł sięgnąć nieba 

  

Z drzewa papier – Biblia –  

kilka prostych słów 

Kochaj Boga, bliźniego, innym o tym mów! 

  

Drzewo życia – co karmi,  

owoce rodzi i daje 

Owoc zakazany z drzewa  

w ogrodzie zwanym rajem 

  

Drzewo krzyża – Jezus,  

przy nim Maria stała 

Niejedna matka, jak ona,  

po stracie dziecka płakała 

  

W drzewo męki najświętszej  

krew spłynęła święta 

Byś ty człowieku na wieki  

o Miłosierdziu pamiętał 

  

Tratwy – ostoja z drzewa,  

dla tych, co na głębinie 

Ufaj w drzewo człowieku,  

wierz a nigdy nie zginiesz 

 

  

 

 

 

 

 



Agata Dziechciarczyk – Adwent już jest! 

 

Rozpoczynamy Adwentu czas 

Niech nie zabraknie nikogo z nas 

Niech każdy swe serce przygotuje 

Bo Anioł nadejście Jezusa zwiastuje 

Kalendarz, roratka, wieniec adwentowy 

Lampion roratni, też już gotowy 

Cztery adwentu symbole mamy 

Cztery niedziele potem czekamy 

Kalendarz odlicza do Świąt dni 

Co dzień otwierasz jedne drzwi 

Zadania ukryte do wykonania 

Jak dobre uczynki masz do spełniania 

Świeca roratka oznacza Maryję 

Co niesie ludziom światło prawdziwe 

Kokarda na niej niebieska lub biała 

Mówi, że Maria jest Niepokalana 

Kolejny symbol wieniec adwentowy 

Z zielonych gałązek na kole zrobiony 

Oznacza życie, co krąg zatacza 

Świecami cztery niedziele wyznacza 

Pierwszą za pokój zaświecamy 

Drugą za wiarę zapalamy 

Trzecia się świeci płomieniem miłości 

Czwarta nadzieją, co zawsze w nas gości 

Lampion – to światło, co tli się w 

ciemności 

Na każdej ściance witraż gości 

Symbolem jest roztropnych Panien 

Które czekały na spotkanie z Panem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Jan Twardowski – 

 List do Matki Boskiej  

 

W pierwszych słowach donoszę 

 nic się nie zmieniło 

żółta pliszka się cieszy  

swoim czarnym dziobem 

łosoś wraca do rzeki w której się urodził 

mrówki się oblizują jak na nie przystało 

sarna leczy się ślazem  

więc mniej pokasłuje 

las tak rzeczywisty że zdaje się zjawą 

pszczoła nie zna Szopena  

ale jest muzyką 

śmierć jak zwykle niziutko układa na ziemi 

świętym można tu zostać  

nawet na podwórku 

rzucając kurom ziarno staroświecką modą 

znów najpiękniejszy w Polsce  

jest lipiec nad wodą 

a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala 

żadna ryba nie traci nawet jednej łuski 

sroka z wąskim ogonem powtarza dowcipy 

rzeczy mają własną po umarłych pamięć 

więc pamięta mą matkę czajniczek rozbity 

dla słowika w czerwcu każda noc za mała 

ponieważ wierzy w miłość nie boi się ciała 

śpiewa że serce całe a już nieśmiertelne 

bocian dalej podnosi tylko lewą nogę 

 

piszę list bo Cię przecież  

zobaczyć nie mogę 

myślę jednak że chyba  

czasem Ciebie słyszę 

bo skąd się nagle bierze  

ten szept kiedy zasnę 

 

 

 



Ksiądz Jan Twardowski- Mamusia 
 
Święty Józef załamał ręce, 
denerwują się w niebie święci, 
teraz idą już nie Trzej Mędrcy, 
lecz uczeni, doktorzy, docenci  

Teraz wszystko całkiem inaczej, 
to, co stare, odeszło, minęło, 
zamiast złota niosą dolary, 
zamiast kadzidła - komputer, 
zamiast mirry - video 

Ach te czasy - myśli Pan Jezus - 
nawet gwiazda trochę zwariowała 
ale nic się już nie zawali, 
bo wciąż mamusia ta sama. 

 

Ksiądz Jan Twardowski –  
Rozmowa z kwiatami 

 Już środa. 
Nie najlepsza pogoda. 
I mokro, i zimno. 
Ogólnie nie miło. 
Kwiatuszki pod domem stojące, 
Wyglądają za słońcem. 
W tej życiowej potrzebie, 
Szukają go na niebie. 
Czy wiecie kwiatuszki drogie, 
Słuchajcie pilnie, 
Mówię przed Bogiem: 
Kończy się piękne lato. 
Co wy na to? 
Wiemy, wiemy - kwiatuszki odpowiedzą. 
Zbliżają się chłody. 
Będzie więcej wody. 
Nasze główki kolorowe, 
Staną się brązowe. 
No cóż, taka natury potrzeba. 
Umierać trzeba. 

 

Ksiądz Jan Twardowski – W okularach 

Narysowałem Cię Matko Najświętsza  
w okularach w grubych i ciężkich 
taka jesteś w nich ludzka 
jak urzędniczka na poczcie  
zmęczona naszymi listami 
jak babcia nad pasjansem  
który nie wychodzi 
jak przyszywana ciocia tak bliska  
że samotna 
jak nauczycielka nad klasówką  
z zielonym kleksem 
jak pewna niewierząca 
 która dużo czyta i mniej widzi 
czasem bezdomna jak popielata kukułka 
bez rodziców 
teraz wymazuję oczy gumą  
i kawałkiem białego chleba 
żeby nie było śladu  

tylko tych łez to ja nie rysowałem 
jak to się stało 

 

Ksiądz Jan Twardowski – Nie tylko my 
Czytamy - Bóg tak umiłował świat... 
A więc nie tylko ludzi 
Ale i pliszkę 
Odymioną pszczołę 
Jeża eleganta wprost spod igły 
Nawet muła ni to ni owo 
Bo ani to koń ani osioł 
(żal że go człowiek stwarzał 
Żyje jak kawaler co się nie rozmnaża) 
Gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią 
Liście konwalii prawie bez ogonka 
Cielę co za matką się wlecze  

A my tak czulimy się do Boga 
Jakby On miał nas tylko kochać na świecie 

 


