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B A Z Y L I K A    Ś W I Ę T E G O    W A W R Z Y Ń C A 

temat: UBÓSTWO – MIŁOSIERDZIE – DZIELENIE SIĘ 

Mt 6,24-34 

Nikt nie może być sługą dwóch panów,  

Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował,  

Albo o jednego mieć będzie staranie, a drugim pogardzi! 

Nie możecie służyć Bogu i bogactwom! 

Dlatego mówię wam: nie troskajcie się o życie wasze, 

Ani czym się będziecie odżywiać, ani w co ciało wasze odziejecie! 

Czy życie nie jest cenniejsze od pokarmu, a ciało od szat? 

Przyjrzyjcie się ptakom niebieskim: ani sieją, ani zbierają do stodół. 

A Bóg je żywi! O ile więcej od nich znaczycie! 

A czy ktoś spośród was dręcząc się myślami  

potrafi przedłużyć swe życie choćby o długość jednego łokcia? 

I po cóż troszczycie się o szaty swoje? 

Przyjrzyjcie się polnym liliom jak rosną!  

Nie pracują, ani nie przędą!  

A jednak wam powiadam, że nawet Salomon 

W całej swej wspaniałości nie był tak przyodziany jak jedna z nich! 

Jeżeli zatem Bóg tak przyodział trawę,  

Która dziś jest, a jutro będzie wrzucona do piekarniczego pieca, 

O ileż bardziej was przyodzieje, o wy nieufni! 

Dlatego nie troskajcie się ani pytajcie co będziemy jedli,  

I co będziemy pili, i w co się odziejemy?  

Bo o to wszystko dobijają się poganie. 

Ale wasz Ojciec Niebieski wie,  

że te wszystkie rzeczy są wam potrzebne. 

Wy tymczasem dobijajcie się o Jego Królestwo i sprawiedliwość, 

Bo cała reszta będzie Wam przydana. 

Nie troskajcie się zatem o jutro, bo jutro dosyć ma troski swojej, 

A każdy dzień ma swą własną biedę. 

 

 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr 

Mój Boże, mój Zbawicielu, uwielbiam Twoje Najświętsze Serce, 

ponieważ jest Ono miejscem i źródłem wszystkich najczulszych 

uczuć wobec grzeszników, pełni Twojej Boskiej Miłości wobec nas. 

Kiedy dałeś mi zaszczyt cierpienia, by przyjąć Ciebie, spraw, by moje 

serce biło w rytm Twojego Serca. Oczyść je z tego wszystkiego, co 

ziemskie, pyszne i zmysłowe, wszystkiego co mocne i okrutne. 

Napełnij je Tobą, tak, aby w Twojej miłości i bojaźni otrzymało 

pokój. 

ZABIERZ MNIE W ŚWIAT BAJEK* 

org. „Przejście” 

1. 

Zabierz mnie w świat bajek, 

Gdzie szczęście wiecznie trwa. 

Dotknij mnie jak wtedy, 

Gdy ślepcom dałeś wzrok. 

 

ref. 

Chcę z piękna płakać, 

Chcę czuć ból i radość, 

Wszystko najprawdziwiej tak, 

Gdzie tak jest, Ty to wiesz, 

Ty to wiesz… 

 

2. 

Zabierz mnie w świat bajek, 

Bo dosyć mam tej gry. 

Tam nie trzeba szukać, 

Tam wszystko ma swój sens. 

 

3. 

Zabierz mnie w świat bajek, 

Tam świat ten dla mnie jest. 

Daj mi sił jak wtedy, 

Gdy słaby byłem tak. 

 

tekst: 

W. Wolny (1, ref.), J. Engler (2, 3) 

muzyka: 

Witek Wolny 

 

*NOTATKI WITKA WOLNEGO 

Piosenka należała do „Koncertu na 

wschód słońca” i jej oryginalny tytuł 

to „Przejście”, bo był to ten 

moment w czasie koncertu, który z 

tego powodu zaczęliśmy w nocy o 

3.45 – z „ciemności” (noc) 

przechodziło się w „jasność” 

(wschód słońca).  
 

Bajki to nie tylko śmieszne historie 

dla dzieci, ale też okazja dla nas, aby 

się oczyścić w ich prostocie, 

prawdziwości reguł i niezakłamaniu. 


