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Jolanta
Michna

Zmartwychwstał Pan
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości,
która wydaje się czasem zagubiona
i zdominowana
przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł IIwe mnie w tobiew naswbił gwoździem miłośćmiłość w krwistym kolorzeznak Miłosiernego Bogapojednania i przebaczenias(pokoju)otworzył wnętrzewtapiając zalążek nadzieiniechaj dotrze do każdego człowiekanowinadobra nowinaniechaj rozleje się jak morzez wiatrem niczym liść poszybujespadnie deszczemna wszystkie krańce ziemiby słońce otuliło niebiańskim ciepłemskrępowaną ludzką egzystencjęMiłość nawraca zagubione sercai pokój ściele niekończącym dywanema tya twojegdzie jest serce* * *
Krzyż - kiedy miłość idzie za daleko.ks. Jan Twardowskigubi śladypali niewidzialne mostystąpa nierozważnienie czuje bólujak bezbronna biedronkaunosi siędoświadcza daru lataniasłuchawypowiada słowagdy przestanie mówićmilkniekamień zaklęty na wiekina ramionach krwawy krzyżopamiętania* * *popiół na głowieto tylko symbolktóry uświadamia przemijaniepokazuje że wszystko to comaterialne doczesnektóregoś dnia zgaśnie

jak płomień świecypopiół na głowieto tylko znakdo nawrócenia do pokutydo wiary że Bóg jest wiecznyże dał nam nieśmiertelną duszęutwierdził w przekonaniuo wiecznym szczęściu w niebie
Zanurzył sięzanurzył się w rzece Jordanw rzece ludzkich grzechówzmagał ze złem i dobremdoświadczał pokusjak ja czy tykuszony na pustyniprzez czterdzieści dniaż do śmierci na krzyżuzwyciężyłpokazał możliwe niemożliwegootworzył nieborzucając się wprost w przepaśćgrzechupo co?by nas słabych ludziwyratować wyciągnąćz otaczającego zewsząd brudu
Krzyżkrzyż ma wiele gałęziwydawałby sięże wygląda jak rozłożyste drzewoz wystającymi korzeniamidotykając niejednegoa niezliczoną ilość serckrzyż ma wiele drzwikażdego dnia otwiera innew innym czasie miejscujest jak pieńod którego nie można się oderwaći bez którego nie da się żyćbo w nim jak w złotym lustrzewolno dostrzec i zrozumiećsens istnienia* * *weź chustę otrzyj twarznie to nie Weronikato janiby czystaniby bezgrzesznaniby prawdziwaz sercem wyrytym na dłoniweź chustę otrzyj twarzniech wsiąkniepurpurą zabarwii odbije miłości obliczenaznaczone drogą krzyżowąnie to nie Weronika

to ja Panie codzienniepodaję porozrywany welonniekiedynie do zszycia
W dzień środy popielcowejPanie przychodzę do Ciebiew zadumiez opuszczonymi powiekamiklękam w zamyśleniupatrzę oczyma duszyjestem jak krucha gałąźktórą można złamaćskruszyć na popiółsymbol przemijaniadoczesności i materializmuzatapiam serce w pokuciebłądząc myślamibezradnie i bezsilniewyciągam dłonieku wiecznościku nieśmiertelnościby móc oglądać Twoje oblicze
JezuJezu Twoje ranyotworzyły bramęnieśmiertelnościwbiły drzazgę w sercemoje i twojeuświadomiły siłęzmartwychwstaniaJezu Twoje ranyzadane grzechemludzkościkrwawią każdego dniai każdej nocyzatopione w męceodnoszą ponadczasowezwycięstwo
Co czujesz kiedy patrzyszco czujeszkiedy patrzysz na krzyżpo którymkrew spływa strugamiwsiąka w ziemięi barwi niejedne stopyco czujeszwspółczesny człowiekugdy wtapiasz wzrok w ciałoprzeszyte na wskroś ranamidrżysza może przechodzisz obojętniejak ci którzy ukrzyżowali niewinneżycie
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