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Słowo od.. .

ks. Dariusza Talika
Fragment z kazania na pogrzebie 2.04.201 6 r .

„Pokój Wam”

Najdrożsi, to właściwy czas, by podziękować teraz dobremu Bogu za
życie Bartłomieja. Że nam go dał na te dwadzieścia cztery lata. Za
wszystko, co nam ofiarował przez jego życie.

Za ręce i  bok Bartka – że przez jego ręce Bóg dał nam dobro, prostą
miłość, troskę o  ważne sprawy, o  ludzi. Za pracę tych rąk – zarówno
pomagających w  domu, jak i  w  duszpasterstwie i  wszędzie – gdzie te
ręce Bartka przynosiły dobro, poczucie bezpieczeństwa.

Za tchnienie… za każde słowo Bartka, które przyniosło komuś wio-
snę, nadzieję, siłę w  bólu… za słowa cicho szeptane na modlitwie, przez
którą także kochał ludzi, za słowa zachwytu nad czystością Boga, które
przekazywał w  grupie ARCM… Za spojrzenie, w  którym były piękne
marzenia…

I  za bliskość Twoją, Boże, przez Bartka… bliskość w  ranach życia...
Dobre jego serce ukrywamy w  naszych sercach. Dobrego jego serca nie
da się zamknąć w  grobie. Stałeś się nam bliższy, Boże, w  jego współ-
czuciu, obecności, zmaganiach i  niezwykłej życzliwości dla innych…
w  miłości do kwiatów, które lubił ofiarowywać (…)

Ojcze, oddajemy Bartka w  Twoje kochające dłonie dziś, w  jedenastą
rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, ufni, że właśnie on, przywita Bartka
w  bramie nieba… – dziś, w  pierwszą sobotę miesiąca, poświęconą Ma-
ryi, ufni, że Dziewica za rękę poprowadzi duszę Bartka przed tron Ba-
ranka… – dziś, w  wigilię uroczystości Miłosierdzia Bożego , ufni, że
Miłosierny Ojciec tego wieczoru ukaże Bartkowi swoje święte Oblicze,
które będzie kontemplował na wieki w  Miłości.

Niech cisza wypełni serca. Pokój wam.
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Słowo od.. .

Magdy i Konrada Łęckich
l iderów grupy ARCM p.w. św. Agnieszki

Kiedy myślimy o  śp. Bartku, trudno jeszcze nam jest uświadomić so-
bie, że nie ma go już wśród nas fizycznie. Gdy dowiedzieliśmy się
o  wypadku, nie docierało do nas, że go już nie spotkamy tutaj. Przecież
jeszcze niedawno się widzieliśmy, dzwonił, że wpadnie na spotkanie. To
właśnie po nim przejęliśmy prowadzenie ARCM-u  św. Agnieszki, kiedy
wyjechał do pracy do Niemiec. Pamiętamy jeszcze, jak tydzień po na-
szym ślubie, podczas miesiąca miodowego, obudził nas o  ósmej rano
telefon od niego. Mówił, że ma ważną sprawę: chciał ARCM oddać
w  dobre ręce. Był dla niego wyjątkowo ważną perełką w  życiu, niesa-
mowicie przeżywał każde spotkanie. To on przecież tworzył, jako
pierwszy, naszą grupę.

Nie możemy nie wspomnieć, jak wielką rolę odegrała ta wspól-
nota również w  naszym życiu, i  to w  ogromnej mierze dzięki Bartkowi.
Długo uczęszczaliśmy na Żar Ognia – msze św. dla zakochanych. Temat
czystej miłości był dla nas bardzo istotny w  związku. Kiedy wstąpiliśmy
w  narzeczeństwo, chcieliśmy jeszcze mocniej dbać o  tę sferę, aby dobrze
przygotować się do małżeństwa. Akurat tworzył się ARCM św.
Agnieszki. To było dla nas wezwanie. A  teraz jesteśmy małżeństwem
i  sami prowadzimy ten ruch. To piękna klamra. Nie bylibyśmy teraz
w  tym punkcie, gdyby nie wspaniała przyjaźń Bartka. Jego celebracja
czystej miłości, skrupulatne przygotowywanie spotkań, często kosztem
jego prywatnych spraw. Ciężko nam dorównać jego elokwencji w  spra-
wie liderowania. Poświęcał się grupie całkowicie. Każdą osobę trakto-
wał z  wielkim wyczuciem i  uważnością. Celebrował każde spotkanie.
Był niezmiernie skromny, a  zadziwiał swoją mądrością. Podziwiał in-
nych, tak, jakby sam nie zdawał sobie sprawy, że to jego powinniśmy
podziwiać.
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Niełatwo jest w  słowach ująć pew-
ne przeżycia, lecz czuję, że tak wiele
Pan Bóg mówił i  tak dał odczuć swo-
ją Obecność podczas pożegnania
Bartka, że chcę się, tak jak potrafię,
tym podzielić. Jestem wdzięczna Bo-
gu za to, że mogłam poznać Bartka
i  za dobro, które dokonało się w  mo-
im życiu przez niego. A  teraz do-
świadczyłam, że gdy w  relacj i
z  drugim człowiekiem jest Pan Bóg,
to nawet gdy ktoś odchodzi, mamy
skąd czerpać siłę, bo On jest wieczny
i  o  tej wieczności nam przypomina.
Tylko Pan może zachować to co pięk-
ne na wieczność, jeśli mu to powie-
rzymy. Śmierć Bartka była tak
niespodziewana, że ta wiadomość
jakby nie chciała dojść do świadomo-
ści. Dzień pogrzebu był zmierzeniem
się z  tą trudną prawdą. Było to wyda-
rzenie z  jednej strony przeniknięte
dotkliwym smutkiem utraty, skłania-
ło do uświadamiania sobie, że
w  ziemskim życiu już nie będzie roz-
mowy z  Bartkiem twarzą w  twarz, po
ludzku rozumianej obecności. Z  dru-
giej strony było to jednak dla mnie
doświadczenie Nadziei ponad tym,
co kruche, co po ludzku bez sensu
i  że teraz także jest obecność, ale już
w  innym wymiarze. Umocniła się
moja wiara w  życie wieczne, jakby
urealniło się w  moim sercu spojrze-
nie na tę prawdę, bo przecież ktoś
drugi, cenny mi człowiek, już t am
jest i  ja chcę mocno wierzyć, że jest
szczęśliwy. Obecna w  liturgii tematy-
ka okresu Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, w  którym to wszystko
miało miejsce, jeszcze mocniej skła-
niała, by patrzeć w  Niebo, a  przy tym
także w  to widzialne – tak wymownie
przejrzyste tego dnia, pełne słońca,
które jakby chciało wysuszyć te
wszystkie łzy. Białe róże, które wspól-
notowo w  jedności trzymaliśmy

w  dłoniach, to znak, który bardzo do
mnie przemawiał; umiłowanie przez
Bartka czystości, piękna relacji, znak
nadziei, że serce Bartka, oczyszczone
w  miłosierdziu Pana, już się z  Nim
spotyka – bliżej niż kiedykolwiek.

Tak wielu przybyło na to pożegna-
nie. Spodziewałam się, że tak się sta-
nie, bo Bartek miał serce otwarte
szeroko na drugiego człowieka. Jed-
nak… czy to było tylko pożegnanie?
Dla mnie przede wszystkim spotka-
nie. Spotkanie go w  bliskich mu miej-
scach, w  których się wychował,
w  ludziach, których kochał, spotka-
nie w  Komunii Świętej , bo ofiarowa-
liśmy ją za jego duszę i, jednocząc się
z  Panem, byliśmy także bliżej niego,
jeśli jest teraz, jak wierzymy, przy Pa-
nu. Wymowne było, iż rozdane zosta-
ło tyle komunii na tej jednej Mszy
Świętej , co podczas całego Triduum
w  tamtejszej parafii. „Jeśli ktoś spo-
żywa ten chleb, będzie żył na wieki”. . .
(J 6, 51b) . Jeden z  księży powiedział,
że teraz Bartek podchodzi do każde-
go z  nas i  mówi: „dziękuję”… Tak…
On tak często dziękował.

Jako wspólnota DA św. Anny ra-
zem z  nim uczestniczyliśmy wielo-
krotnie we Mszach Świętych i  wierzę,
że na tej pożegnalnej także był du-
chowo z  nami, a  na pewno był żywy
w  naszych sercach. I   to nas jednoczy-
ło. Tu przypominam sobie słowa
Bartka, by „patrzeć na ludzi jako na
tych, których będę mieć kiedyś obok
siebie w  Niebie”. Teraz nabierają one
szczególnego znaczenia.

Twoje, Bartku, odejście, to dla nas
wielkie rekolekcje, jak powiedział
nasz Duszpasterz. Zgadzam się z  tym
w  zupełności. Dogłębnie przypo-
mniały, gdzie jest nasz ostateczny cel
i  jak każda chwila życia jest cenna,
jak trzeba o  nią dbać. Pamiętam, jak
kiedyś mówiłeś, by w  życiu się nie za-

trzymywać, by iść ciągle naprzód,
poszukiwać, być upartym w  dobrym,
strzec się zniechęcenia. Zostawiłeś
dużo w  tych słowach i  one zostają tu-
taj na tym świecie ze mną jako zada-
nie, przesłanie.

Ksiądz Dariusz mówił w  czasie ho-
milii, że pośród tej śmierci, cierpie-
nia, niezrozumienia, przychodzi
Zmartwychwstały i  mówi „Pokój
wam!”, a  w  Jego ręce, poranione
z  Miłości, tak kochające, oddajemy
naszego brata. W  żadne inne, tylko
w  ręce Pana. Podczas całej homilii
doświadczyłam, że słowa potrafią
jednak wyrazić bardzo wiele.

Będąc w  Małej doświadczyliśmy
także jako wspólnota wielkiej gościn-
ności, a  także ogromnej życzliwości
Mamy Bartka, która w  tak ciężkich
chwilach obdarzała nas słowami
wdzięczności, a  my byliśmy jej
wdzięczni za niego. Swoją modlitwą
otaczaliśmy także brata Bartka, Sław-
ka, by mógł jak najszybciej wrócić do
zdrowia i  najbliższych. A  Bóg okazał
Swoją łaskę. Chwała Panu!

Dzień pogrzebu – 2 kwietnia – był
również rocznicą śmierci Jana Pawła
II, pierwszą sobotą miesiąca – dniem
Maryi, wigilią Święta Bożego Miło-
sierdzia i  czasem oktawy Zmar-
twychwstania…

Chcę dziękować Panu Bogu, że na-
wet w  najtrudniejszych momentach
ukazuje się światło Nadziei i  odda-
wać Bartka w  Jego ręce oraz prosić,
by zesłał na całą rodzinę i  bliskich
Ducha Pocieszyciela i  chronił w  nas
dobro, które otrzymaliśmy od Bartka
dzięki Panu. A  jemu pozwól Boże być
teraz najszczęśliwszym z  nas, bo „(. . .)
ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują” (1 Kor, 9b) .

Oddany w ręce Boga

Ela Stanek

„Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie” (J 1 1 , 25b)
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Kobie ta to uosobienie
piękna, delikatności, ale
także istota mająca swoją
godność, albo przede
wszystkim mająca swoją
godność, znająca swoją
wartość i nie pozwalająca na
poniżanie siebie.

Fragment tekstu „Faceci do garów”

Ignis, czerwiec 201 5

Musimy sami kształtować
swoją męsko ś ć, nie tylko
gadać o niej, nie tylko
zadawać sobie pytania, ale
DZIAŁAĆ! Trzeba nam
znaleźć sobie jakieś hobby,
zainteresowanie. Bez tego
uschniemy po pewnym
czasie, wypalimy się, nawet
tego nie zauważając.

Fragment tekstu „Czas działać!”

Ignis, l istopad 201 5

Co chciał nam przekazać?
Fragmenty z artykułów śp. Bartłomieja Rusina

„

„
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Musimy najpierw zacząć od
siebie, sobie codziennie za-
dawać pytania, żyć, dając

najpierw żywy przykład! Jeśli
będziemy żyć po prostu do-
brze, to podtrzymamy i roz-
winiemy sp o łe c zeń s two
mi ło ś c i, a nie zwierzęcej
pożądliwości, bo przecież

porno będzie „żyło” dopóty,
dopóki istnieje Zło. Bądźmy

światłością Świata!

Fragment tekstu „PornoPANDEMIA”

Ignis, grudzień 201 5

Czys to ś ć w swym
najgłębszym wymiarze to

konsekwencja postawienia
Chrystusa na pierwszym

miejscu w swoim życiu. To
troska o to, by On był
zawsze na właściwym

miejscu w naszym sercu.
Słabości, wady, upadki stają

się wtedy nauką pokory,
cierpliwości, ufności.

Fragment tekstu „Czystość”

Ignis, kwiecień 201 5

„

„
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Małżeńs two jest nierozerwalnym związkiem dwojga ludzi,
którzy pragną być dla siebie drogą, którzy pragną sami dążyć do
świętości i  prowadzić do niej drugą osobę. Arcyważne jest, by
podkreślić, że małżonkowie są dla siebie darem. Koncepcja daru
jest w  małżeństwie bardzo ważna, gdyż pozwala spojrzeć na
współmałżonka jak na łaskę daną nam od Pana, jak na „prezent”,
który otrzymaliśmy od Niego …i  jeszcze dalej. Mało tego, że Bóg
dopuszcza małżonków do uczestnictwa w  swoim prawie do
oddawania się współmałżonkowi. Poprzez małżonków dokonuje
się ciągłe stwarzanie świata. Świat jest dynamiczny, zmienia się
i  jest w  każdej chwili podtrzymywany i  stwarzany przez samego
Pana. Bóg podzielił się swoją s twórczą mo cą z  człowiekiem.
Często ludzie nie zdają sobie sprawy z  tego, jak wielką mają
władzę! Jednym z  głównych zadań małżeństwa jest właśnie
przekazywanie życia i  wychowanie dzieci. Jeśli więc człowiek ma
taką moc, jeśli tak namacalnie Bóg jest obecny w  życiu
małżeńskim, jakże może być ono inne niż świę te.

Fragment tekstu „Małżeństwo – czyżby święte?”

Ignis, marzec 201 5

„
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Jak zapisał się
w naszych sercach?

Wspomnienia dawnych i obecnych członków DA

Kiedy wspominamy Bartka,
pierwszym, co przychodzi nam na
myśl, jest słowo „ŚWIADEK”. Bar-
tek świadczył o  wierze i  miłości,
a  w  tym wszystkim był prawdziwy.
Dzięki cudownemu planowi Boże-
mu było nam dane dotknąć jego
świadectwa. Podczas wspólnych
spotkań RCM-u  Bartek pokazał
nam, co to znaczy przekazywać ży-
wą wiarę, obdarowywać spokojem
ducha i  pozostawiać ciepło dłoni.
Cudem jest dla nas to, że spotkanie
z  Bartkiem zawsze dawało radość
w  sercu. Był jedną z  niewielu osób,

przy których – kiedy spotyka się je
po latach – czuje się jak przy naj-
bliższym przyjacielu. Mówimy
wciąż o  tym, żeby być dla drugiego
człowieka takim, by czuł, że spo-
tkał w  nas Chrystusa. My spotkali-
śmy Chrystusa w  Bartku.

Kiedy dowiedzieliśmy się o  wy-
padku, czuliśmy smutek i  tęsknotę,
poczucie winy, że pewne rzeczy już
się nie wydarzą. W  dniu pożegna-
nia Bartka zaś stał się dla nas kolej-
ny cud. Podczas Eucharystii, słów
księdza, świadectwa mnóstwa
osób, które chciały tam być, wręcz

namacalnie poczuliśmy dotknięcie
Ducha Świętego, który dał nam
z  powrotem pokój w  sercu, świa-
domość, że wszystko jest planem
Bożym, że wszystko będzie do-
brze…

Bartku, dziękujemy Ci za cuda,
które dostaliśmy od Ciebie. Bę-
dziemy pamiętać Twoje słowa,
które wyryły się w  naszych ser-
cach: „modlitwa to najlepsza dro-
ga” i  tą drogą będziemy starali się
podążać za Tobą…

Bartek był prawdziwym przyja-
cielem, takim na dobre i  złe. Do-
świadczałam jego pomocy
wielokrotnie przez te prawie 5 lat
znajomości. Nie był nigdy na ni-
by, na próbę, na trochę. Zawsze
prawdziwy, na poważnie i  na ca-
łego dawał siebie innym.

Nasza znajomość rozpoczęła
się w  Akademickim Ruchu Czy-
stej Miłości. Razem z  przyszłym
mężem dołączyliśmy do nowo
utworzonej grupy przy Duszpa-
sterstwie św. Anny w  2012  r. , do
której należał Bartek. Już od po-
czątku zawiązała się między na-
mi dobra relacja i  przyjacielskie

stosunki. Bartek zaw ze wspierał
nas duchowo w  drodze do mał-
żeństwa, był na naszym ślubie
i  weselu. Zawsze wierny i  oddany
przyjaciel. Nigdy nie odmawiał
pomocy, zawsze miał czas i  chęci,
nawet przy tak nietypowych
prośbach jak przewożenie orga-
nów kościelnych. Nigdy nie ocze-
kiwał nic w  zamian, wszystko
kwitując zdaniem „Ewcia, nie ma
problemu!”.

Ostatni raz spotkaliśmy się,
kiedy Bartek zawoził mnie i  moje
dziecko do szpitala, tuż po poro-
dzie. Miałam komplikacje popo-
rodowe, a  mój mąż musiał być

w  pracy. Bartek w  zastępstwie
został naszym opiekunem. Słyszę
jak dziś jego głos mówiący „Do
zobaczenia!” podczas ostatniego
spotkania. Widzę go stojącego
w  drzwiach z  szerokim uśmie-
chem. Już więcej się nie widzieli-
śmy. Odszedł w  moje urodziny,
nie zdążył zadzwonić z  życzenia-
mi.

Dzwoniłam do niego wielo-
krotnie i  mówiłam: „Cześć, stary,
żyjesz?” i  zawsze słyszałam weso-
łe: „Żyję, żyję!”. Teraz te słowa
brzmią bardzo smutno, ale może
jednak jest to zapewnienie, że
Bartek żyje już NAPRAWDĘ.

Madzia i  Piotrek Dubanowiczowie

Ewa Róg
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Poniedziałek Wielkanocny,
28  marca br., godzina 20:15. Je-
stem w  domu. Dzwoni mój telefon.
Nieznany numer. Odbieram. Ra-
dość i  zaskoczenie. To  s.   Lilianna.
Lub po prostu: Patrycja. Dzwoni
z  nowicjatu. Zaprasza na odwie-
dziny w  najbliższą sobotę. Nie
kończymy bynajmniej rozmowy
na tej jednej kwestii. Przechodząc
od tematu do tematu, dochodzimy
do Niego.

– Będzie w  sobotę ktoś jeszcze
u  ciebie? – Tak. Rodzina i  na pew-
no Bartek. – O! Jak to? – Widzieli-
śmy się ostatnio. Akurat
dowiedział się, że jestem w  koście-
le, i  zaczekał na mnie przy furcie,
abyśmy mogli choć chwilę poroz-
mawiać. – Nie pierwszy już raz,
gdy pojawił się temat Bartka, za-
cząłem mówić o  nim w  samych su-
perlatywach. – Bartek... –

westchnąłem – Bardzo mi impo-
nuje. To jest jeden z  tych ludzi,
których sama obecność jest dla
człowieka przemieniająca. Pamię-
tam, jak wybierałem się do domu
na przedostatnie święta Bożego
Narodzenia. Miałem wtedy w  ży-
ciu ciężki czas. Dość przypadkowo
natknąłem się na niego. Podwiózł
mnie pod Pocztę Główną. Rozma-
wialiśmy w  sumie kilka, może kil-
kanaście minut. Właściwie nic
nadzwyczajnego nie powiedział.
Ale ja nie tak to odebrałem. To, jak
mówił, jak radził sobie z  nawar-
stwiającymi się problemami... Cała
jego postawa, on sam... Radosny,
pogodny, pełen pokoju pomimo
trudności, na które wielu odpowie-
działoby stanem permanentnego
zgorzknienia. Bije z  niego coś nie-
zwykłego. Patrzyłem na niego
i  czułem się pokrzepiony, umoc-

niony, widziałem, jak można to ży-
cie przeżywać. Nie wiedząc o  tym,
bardzo mi pomógł. Absolutnie
niezwykły to człowiek.

Kończymy rozmowę. Jest godzi-
na 21 :00. 24 godziny później Bar-
tek odchodzi do Pana.
W  najbliższą sobotę spotykam się
z  nim nie na Smoleńsku, ale na
cmentarzu w  Małej. Gdy rzucam
różę na jego grób, mówię w  duchu:
„Bartku, wstawiaj się tam za nami,
abyśmy też umieli tak pięknie ko-
chać...”.

Właśnie tak Cię zapamiętałem.
Żywiłem nadzieję, że gdy wejdzie-
my we w  pełni dorosłe życie, bę-
dziemy się widzieć częściej,
poznamy się lepiej.. . Tym gorliwiej
oczekuję czasu, gdy będziemy mo-
gli dopełnić tego w  wieczności.

Studiowaliśmy na tym samym
kierunku, a  i  tak poznaliśmy się
w  Duszpasterstwie. Nieraz pyta-
łam go, jako bardziej doświadczo-
nego, jak przetrwać… I  tak
rozmawialiśmy – o  specyfice
przedmiotów, upodobaniach wy-
kładowców, ale przede wszystkim
też o  tym, jak postrzegamy pracę
lekarza, jak widzimy siebie w  tej
roli, o  naszych marzeniach, aspira-
cjach, ale i  różnych obawach i  wąt-
pliwościach właściwych studentom
medycyny. Ten sam cel i  te same
wyzwania, z  którymi przyszło nam
się mierzyć, choć w  pewnym od-
stępie czasowym, naturalnie
umacniały naszą relację.

W  piątki często wpadaliśmy na
siebie w  Kanie, gdzie oboje przy-

chodziliśmy po zajęciach, by od-
reagować po całym tygodniu.
Potem wracaliśmy razem przez
Planty i  to była naj lepsza okazja
na dłuższą rozmowę, bowiem
przed spotkaniami naszych grup
czy podczas niedzielnych kolacj i
ciągle widywałam go zabiegane-
go, z  mnóstwem spraw do zała-
twienia… Śmiałam się wtedy do
niego, że to już prawie tak jak le-
karz na szpitalnym oddziale –
„nie teraz, pacjenci czekają!”.

Czymś niezwykłym była dla
mnie aura ciepła i  serdeczności,
jaką wokół siebie roztaczał, j ego
otwartość i  wrażliwość na dru-
giego człowieka, w  którym potra-
fił dostrzec piękno, a  także to, że
mimo trudności, jakie go spoty-

kały, nic z  tego się w  nim nie
zmieniło… Kiedy składaliśmy
sobie życzenia – świąteczne, no-
woroczne, jego słowa zawsze
niosły ze sobą pewną głębię.
Często mówił o  czystości – za-
równo cielesnej , jak i  duchowej .
To wartość, którą szczególnie
pielęgnował.

Pierwszy raz w  moim życiu
odszedł ktoś, z  kim widywałam
się praktycznie na co dzień. To
nie było dla mnie łatwe, przy-
chodziło dużo pytań, które pozo-
staną bez odpowiedzi, j ednak
głęboko wierzę, że jest tam, do-
kąd wszyscy zmierzamy i  będzie
się za nami wstawiał, kiedy trze-
ba… :)

Piotr Piekart

Ania Kostrzewska





Drogiemu ś.p. Bartkowi +

Pamiętasz, Bartku, kiedy cytowałeś
„wybrzeża pełne ciszy”– wtedy tak dalekie, teraz tuż za progiem…

bo każde Twe słowo, każde spotkanie
było pragnieniem życia Panem Bogiem.

Z Jego to dłoni wyszedłeś,
On umiłował Cię do końca.

Wiedziałeś, że celem ziemskiej wędrówki
będzie powrót do Domu Miłosiernego Ojca.

On czeka na Ciebie z białą szatą
i zwycięski pierścień złoży w Twoje ręce

spojrzysz na Jego Miłosierne Oblicze
w Wigilię Tego Święta – czegóż pragnąć więcej… ?

Swą Krwią napoi wszelkie pragnienia
Wodą z boku obmyje życiowe rany.

Tak, że poczujesz jak bardzo Cię kocha
- jak jesteś przez Niego ukochany.

Zostawiasz nam piękny uśmiech, otwarte dłonie,
dobre, czyste oczy, które w każdym widziały brata.

Popatrz, przyszliśmy do Ciebie - my, Twoja Wspólnota
i droga Twojemu sercu krakowska Kolegiata.

Niesiemy ze sobą białe róże i lilie
Kwiaty, które pachną wonią Tajemnicy.

Składamy je Tobie, a Ty – wiemy, że tego pragniesz –
o�aruj je w dłonie Najczystszej – Dziewicy.

Ona Ci dzisiaj wyjdzie na spotkanie
Niepokalana Matka, która w Niebie mieszka.

A z Nią dyskretnie będzie oczekiwać
umiłowana święta Agnieszka.

Bo ukochałeś Miłość Czystą
dla Niej zmagałeś się, dla Niej żyłeś

a dzisiaj – po ziemskiej tułaczce
do tej Miłości powróciłeś.

Teraz nie ma Cię z nami, czas nam się zatrzymał,
cały świat zamilkł i też się zasmucił.

W czasie, gdy Jezus powstał  krzyża i idzie do Ojca
Mocno zapragnął, byś z Nim Tam powrócił…

02.04.2016

Autorką wiersza jest Katarzyna Kozioł.
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