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Paciorki różańca 
przebiegły po dniach października 

obiegły świat 
w intencjach tysięcy 
nie liczę westchnień 
spojrzeń błagalnych 
śpiewów i modlitw 

szeptanych w pokorze 
przed Twym obliczem 

bolejąca Matko 
przed Ciałem Syna 

w promieniach monstrancji 
w tajemnicy narodzin 

śmierci 
zmartwychwstania 

wszystko wzięłaś na siebie 
Matko 

przebłagania 
i choć października 

dni przeszły w niepamięć 
Ty dźwigasz nasze prośby 

Ty znasz je na pamięć 
Ty je wszystkie przedstawiasz 

dobremu Synowi 
ufasz 



On nie zawiedzie 
On wszystko odnowi 

On w miłości toni 
zanurzy każdą chwilę 
On siebie znów wyda 
na cierpień katusze 

w miłości nie zawiedzie 
On ten sam do końca 

zawsze 
wiedzie do Ojca 

  

Patrzysz Matko 
na świat 
2000 lat 

od ukrzyżowania 
 

łza po świętej twarzy płynie 
bezszelestnie 
dotyka warg 

tamtej goryczy smak 
 

tyle sprzeniewierzeń 
tyle odwrotów 

obelg 
ran szarpanych 

kłutych 
plutych 

 
Mistyczne Ciało Syna 

wije się w bólu 
krzyż ugina pod ciężarem grzechu 

 
echo konania 

woła nawrócenia 
serc pojednania 

 
tak niewiele trzeba 

by się odnaleźć w tajemnicy 



Zmartwychwstania 

  

 

Prośba 

Modlitwy Panie daj mi żar 
 

słowa co Duchem są natchnione 
gesty miłością przepełnione 
wejrzenie łagodne w pokoju 

ręce pełne pracy znoju 
 

serca bicie jak dzwon chwały 
i milczenia hymn wspaniały 

wszystką myśl w modlitwę przemień 
każdy oddech i westchnienie 

 
imię Jezus zaszczep we mnie 

bym oddychał Nim przyjemnie 
imię Jezus jak wołanie 
imię Jezus przemijanie 

 
tak mnie zanurz w swej boskości 

bym czuł miłość Twej miłości 
bym nie istniał w ludzkim bycie 
bym żył w Tobie Bogu skrycie 

 
takiej 

modlitwy ześlij żar 

  

Różaniec 



Różaniec 
taki zwyczajny 

korali sznur 
dziesiątków zbiór 
zdrowasiek chór 

 
taki zwyczajny 
pacierza krąg 
brany do rąk 

taki zwyczajny 
paciorków taniec 

różaniec 
 

taki zwyczajny 
jak życiorys 

taki zwyczajny 
zbawienia zarys 
taki zwyczajny 
jak Jezus był 

 
w tym co zwyczajne 

Bóstwo krył 
i tajemnice zwyczajne dał 

byś w nich zbawienie 
miał 

  

 

Soli Deo Gloria 

W bukiecie polnych kwiatów 
maków i bławatków 

w trawy źdźbłach przydrożnych 
w śpiewie koników polnych 

 



Gloria 
Soli Deo Gloria 

 
w rannym świtaniu śpiewem przepojonym 

w skradających się w nocy promieniach 
obłokach obudzonych w akcie skruchy 

i w porywach wiatru dla otuchy 
 

Gloria 
Soli Deo Gloria 

 
w krzątaniu matki 

w każdym kącie chatki 
w gościu niespodzianym 
we wspólnym śniadaniu 

 
Gloria 

Soli Deo Gloria 
 

wszystko Twą mądrością 
wszystko Twoim planem 

wszystko jest miłością 
wszystko jest nam dane 

 
Gloria 

Soli Deo Gloria 
 

 


