s. Barbara Kożuch
Podziękowanie za I Komunię świętą
..... Serduszek zgodnym rytmem bije.
Wdzięcznością dla Jezusa, który na zawsze w nich żyje
Wdzięcznością dla ludzi, którzy nas kształtowali
I tyle miłości w nie wlały
Ks.... nasz kochany
- za katechezy, przerwy i chwile nam dane
- za słowo Boże tak prosto przekazywane
- za cierpliwość, dobroć i uśmiech ku nam skierowane
- i wielkie kapłańskie serce ciągle rozdawane
My księdza rady zachowywać chcemy
I w modlitwach serdecznych pamiętać będziemy
Za wszystko Pan Jezus po stokroć zapłaci
I swoją łaską życie twoje ubogaci.

Życzenia z okazji jubileuszu zakonnego
Nie stanął przed Tobą Chrystus w szacie białej,
Nie wziął Cię za rękę by zaprowadzić do klasztornej celi,
A jednak, jednak wiedziałaś na pewno, że musisz iść.
I nic już nie było ważne.
Poszłaś po Jego śladach, bo tego chciał Bóg.
Dziś już 50 lat mija od tamtej radosnej chwili.
Już 50 lat na służbie Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. I choć droga wciąż pod górę,
naznaczona często krzyżem i troską to jednak nie brakowało chwil radosnych i pełnych
nadziei, bo przecież zawsze śladem Pana i w rękach dobrej Matki. Dziś wspominając razem
z Tobą Czcigodna Siostro Jubilatko tamte lata, pragniemy Bogu wyśpiewać dziękczynne Te
Deum za Twoją posługę wśród nas. Za to, że jesteś z różańcem w dłoniach, uśmiechem na
twarzy, z dobrym słowem i miłością w sercu, taka zwyczajna i prosta jak siostra....
A Tobie z serca życzymy; by dalsze lata życia upływały w zdrowiu i radości i niech nie
zabraknie na Twojej drodze błogosławieństwa Bożego, światła Ducha świętego, bliskości
Niepokalanej Matki oraz życzliwości dobrych ludzi.
Niech Ci Pan błogosławi.

Na jubileusz kapłański
„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam,
i przed kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem klękam”
(Ks. J. Twardowski)
Powtarzałeś przed .... laty czcigodny Księże Jubilacie te słowa, gdy biskup wkładał na Twą
głowę ręce by uczynić Cię kapłanem Chrystusa.
Dziś już ....lat mija od tamtej radosnej chwili. Już ..... lat na służbie Chrystusa, tak często
naznaczonej krzyżem i troską, ale nie brakowało też chwil radosnych i pełnych nadziei, bo
przecież zawsze śladem Chrystusa i w rękach dobrej Matki.
Dziś wspominając razem z Tobą tamte lata pragniemy Bogu wyśpiewać dziękczynne Te
Deum za Twoją posługę duszpasterską wśród nas i całą miłość w niej zawartą. A Tobie
życzyć w tym dniu radosnym, by dalsze lata życia upływały w zdrowiu, radości i miłości.
Niech nie zabraknie na Twojej drodze błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego,
oraz opieki Niepokalanej Matki i życzliwości dobrych ludzi. Niech posługa na niwie serc
naszych wyda plon stokrotny.

Jubileusz kapłański II
Kapłaństwo to ogromna tajemnica, przed którą przed .... laty stanąłeś Czcigodny Księże
Jubilacie i mimo wielkiej niewiadomej odpowiedziałeś „TAK” Chrystusowi i od tej pory
dzień za dniem, krok za krokiem idziesz za swoim Mistrzem wiernie wypełniając Jego wolę.
Posłał Ciebie Pan byś nas prowadził; byś jak siewca wrzucał swą dobrą dłonią w nasze serca
ziarno prawdy i miłości. Jesteś z nami choć wcale nie jest to łatwe.
Dzisiaj chcemy podziękować Bogu za dar Twojego kapłaństwa, a Tobie Czcigodny Księże
jubilacie za ... lat wytrwałej służby, za to, że prostą drogą – przez Maryję – prowadzisz nas
do nieba. Przyjmij Czcigodny Księże Jubilacie najserdeczniejsze życzenia. Niech Cię dobry
Bóg umacnia i obdarza pełnią swoich darów w codziennej posłudze. Bóg Ojciec pozwoli
odczuć dobroć Swego serca. Pan Jezus niech będzie z Tobą i niech przez Ciebie nam
błogosławi, leczy i daje nam siebie. Duch Święty niech umacnia na trudy codzienności a
Niepokalana Matka wyprasza zdrowie, radość i pokój po najdłuższe dni Twojego życia.

1. Na prymicje
Na uroczystość tak wielką, wspaniałą
Na uświęcenie kapłaństwa Twojego
Przybyło tu dzisiaj wiele miłych gości
By uczestniczyć z Tobą w Przenajświętszej ofierze
Jezusa Chrystusa Pana i Boga naszego.
Stajesz przed nami jako kapłan i przyjaciel drogi
- ze złotym sercem, by cieszyć się z nami
ale żeśmy biedni, słabi i ułomni,
że nam Bożej pomocy potrzeba wciąż
by żyć uczciwie, niebo zdobywać sobie;
Księże Prymicjancie
Swoje ręce włóż na nasze czoła
Błagaj Wszechmogącego twoim szlachetnym sercem
Czystym i tak kochanym,
Byśmy wytrwali w dobrym
By parafia cała chlubę Kościołowi i Ojczyźnie dała.

2.
Pójdź za mną
Tak wołał do Ciebie Pan.
Pójdź!
Zdobywać dla nieba dusze.
Stanąłeś do pracy na Jego łan
Oparłeś się świata zawierusze.
Trudna jest droga życia kapłańskiego
Lecz tyś nie zważał na ten trud.
Poszedłeś po niej drogą życia kapłańskiego
Bo tego pragnął od ciebie Bóg.
Do celu swego dążyłeś wytrwale
By leczyć rany dusz
Prowadzić nas do nieba
Wszczepiać prawdy wiary
I szerzyć Jego chwałę
Tyś się nie cofnął –
choć była nieraz i ciernista droga.
O prowadź lud Boży szlachetny kapłanie
Do nieba przejasnej krainy

A my ci dzisiaj cała parafia szczęść Boże życzymy.
Na osiemnastkę
Tobie ......na progu życia dorosłego
Na głowie włosów co nigdy nie zbieleją i od trosk nigdy nie osiwieją.
W głowie Salomonowej mądrości, której Ci każdy pozazdrości
W oczach nieba wiosennego
Na ustach uśmiechu promiennego
W uszach muzyki co niesie ukojenie
W sercu miłości i męstwa na marzeń swych spełnienie
W rękach pracy co nigdy nie trudzi
W nogach siły co niesie do ludzi
W portfelu kasy nie mało, by na wszystko ci starczało.
W przyszłości żony pięknej jak marzenie
I gromadki dzieci na pocieszenie.
Domu w którym miłość zamieszka
I samochodu co prosto jeździ po ścieżkach
Na koniec urodzinowej radości
W szarej codzienności.
Tego wszystkiego życzy ci gromadka przyjaciół
Na których zawsze możesz liczyć.
Na ślub
Szanowni Państwo młodzi.
Zbliża się godzina – już ten moment blisko,
Że ci panno młoda zmieni się nazwisko.
Nie tylko nazwisko, lecz wiele do tego
Może się odmienić od dnia dzisiejszego.
Może nieraz smutek i żal serce przyciśnie
i niejedna łezka z oka twego tryśnie.
Żebyś Panno młoda nic nie narzekała
Boś ty sobie sama ..... wybrała.
I ty panie młody masz swoje zadanie.
Byś pilnie wypełniał Boże przykazanie.
Byś był dobrym mężem i ojcem w rodzinie
a za to cię nagroda w niebiosach nie minie.
Zbliżcie się rodzice
Błogosławicie dzieci,
Które wypuszczacie ze swej opieki
Które wybierają się przed ołtarz boży
By swą przysięgę tam przed Bogiem złożyć
Orkiestra niech zagra wesoło i żywo,

Nasi Państwo Młodzi sto lat niech nam żyją.
Na ślub

Szanowni Państwo młodzi.
W życiu piękne są tylko chwile, to jedna z nich;
Naznaczona radością, miłością, życzliwością dobrych ludzi i... nadzieją – na wspólne piękne
choć pełne tajemnic życie. Dziś oczy i serca wszystkich zwrócone są ku Wam. Dziś jesteście
najważniejsi... Droga ..... i ....... (Imiona nowożeńców). Przyjmijcie proszę sercem pisane
życzenia jak bukiecik polnych kwiatków zerwanych na wiosnę, przewiązanych miłością...
Na wspólnej drodze życia niech Pan Jezus Wam towarzyszy i niech Was błogosławi, tak by
miłość Wasza z dnia na dzień była coraz pełniejsza

Na Boże narodzenie
1.
Była noc.
Wiara pasterzy,
Zatroskanie Matki
Delikatny uśmiech Dziecka
Miłość i nadzieja...
A dziś?
Puste miejsce przy stole
Życzliwość i dobre słowa
A w dłoni opłatek
A w sercu tak dużo miłości
Niech ciepło tego wieczoru
I łaska Dzieciątka Bożego
Pozostanie z wami na zawsze
2.
Pan Jezus się narodził
i Nowy rok tak blisko
a ja z opłatkiem w ręce
i sercem pełnym życzliwości
pukam do waszego domu
by miłością się podzielić,
uśmiechem Bożej Dzieciny twarze rozjaśnić
i gwizdy promykiem ogrzać nadchodzące dni.
Święta Rodzina wasz dom w Betlejem niech zamieni.

3.
Jest taka noc za którą tęskni każdy człowiek
Jest taki wieczór cichy, z milionem gwiazd na niebie gdy wszyscy siadają przy stole, gasną
spory,
Znika nienawiść, a w spracowanej ręce jak kropelka rosy drży opłatek miłością. To wieczór
Bożego Narodzenia ... I choć tak daleko jestem ... to nic nas nie dzieli. Bo jedna myśl i jedno
pragnienie serce wypełnia po brzegi. Niech wśród Was zamieszka Bóg i szczęściem Was
obdarzy, i błogosławieństwem i pełnią swoich darów. I niech sprawi by wszystkie dni
Nowego roku były piękne i szczęśliwe.

4.
Boże Narodzenie.
Betlejem – Miasto chleba. I białe, ciche Boże Narodzenie. W środku nocy, w stajni pośród
bydląt narodził się Bóg. Aniołowie pełni miłości, pasterze o sercach prostych jak pszeniczne
kłosy, mędrcy co za gwiazdą przyszli by szukać prawdy, Józef ze słowem milczenia i Maryja
Matka, co jak bochen chleba podaje Syna. Więc i ja przychodzę by w kącie stajni uklęknąć i
tylko trochę głośniej niż szeptem prosić o mały okruch Chleba by i w naszych sercu było
białe i ciche Boże Narodzenie.
Pełnego miłości i ciepła spotkania z maleńkim Bogiem w gronie rodzinnym, oraz pełni Jego
darów we wszystkie dni Nowego roku.
5.
Z dala cichy kolęd śpiew
A w dłoni opłatek pełny serca tajemnicy
W oku łza i życzenia wypełnione modlitwą...
Za oknem śniegu biel
Pan Jezus który się narodził niech zasiądzie z nami do stołu
I Maryja co płaszczem otula swe dzieci i Józef co miejsca nie znalazł
I dom Wasz w Betlejem się zamieni, by każdy Boga w nim odnalazł
I miłość i chleba kawałek i na każdym z nas niech jego spocznie błogosławieństwo.
6.
W blasku betlejemskiej nocy, gdy pierwsza gwiazda zabłyśnie
Przychodzę z dobrą nowiną najpiękniejszych życzeń.
By podzielić się radością, że Bóg jest z nami.
Niech cicha obecność Chrystusa wśród nas,

W naszym życiu rodzinnym i zawodowym, pomoże nam odkryć w codziennym zatroskaniu,
radościach i cierpieniach w pracy i pragnieniach serc piękno i wieczny sens naszego
ludzkiego życia.
Dzieląc się chlebem miłości życzę mocy nadziei w codzienności życia, wierności prawdzie i
radości w twórczym budowaniu tego co dobre i piękne

Kochani
Bóg kiedyś tał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie
i było białe ciche Boże Narodzenie
i 2000 lat minęło i Bóg na nowo wciąż się rodzi
jak kiedyś

Na Wielkanoc
1.
Niech stanie się Zmartwychwstanie w sercach Waszych
I zajaśnieje w niech zajaśnieje w nich Chrystus
I do drzwi zapuka w Wielkanocny poranek
I ran pozwoli dotknąć swoich
I serca miłością napełni
I chleb dobroci połamie
I jeszcze wiarę pomnoży
I życie świętem uczyni
Niech wam pan błogosławi.
2.
Wielkanocny poranek.
Pusty grób.
Maria Magdalena i łzy...
Mario....
Rabbuni ....
Nie zatrzymuj mnie, ale idź i powiedz moim braciom niech idą do Galilei,
Tam mnie zobaczą.
I poszli i zobaczyli przebite stopy i ręce i bok
A serca wypełniła radość i pokój i szczęście....

3.
Zmartwychwstał !
Widział Go piotr i Jan i inni
I dał światu nadzieję.
A my jesteśmy tego świadkami bo On nas posłał
By podzielić się radością i miłością bez granic
By jako On dać nadzieję, że jest wśród nas,
Błogosławi, prowadzi i umacnia
Trzeba tylko w to uwierzyć.

4.
Spotkałam dziś Jezusa.
Zmartwychwstał !
Ran swoich pozwolił mi dotknąć
I serce wypełnił radością.
A potem ?
Potem poprosił bym niosła ją ludziom
Więc przychodzę z miłością
I słowem dobrych życzeń
Jak z bukietem kwiatów zerwanych wczesną wiosną.
Niech zmartwychwstanie będzie dla Was zawsze.
I to już chyba wszystko.
5.
Niech się nie trwożą serca wasze.
Bo Pan Zmartwychwstał !
Idźmy więc dzielić tę wieść radosną
pomiędzy ludzi smutnych,
nieszczęśliwych i tych zwyczajnych – napotkanych na ulicy
i opłotkach w szarej codzienności.
Niech błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana
Będzie z Wami, a łaska Jego święta nich Wam dopomaga.
6.
Pan Zmartwychwstał !
To tylko dwa słowa
A myśli milion ciśnie się do głowy;
Pusty grób
Maria Magdalena i Piotr i Jan

I straże i chusty
I Tomasz co nie uwierzył
I jak echo powtarzane słowa:
Pan Zmartwychwstał !
To tylko dwa słowa
A myśli milion ciśnie się do głowy
I choć życie biegnie wciąż tak samo
To ludzie jacyś inni
O spojrzeniu w którym widać Boga
I sercu które miłować potrafi
I słońce świeci jaśniej
I mocniej kwiaty pachną
I radość o której mówić trudno
Pan prawdziwie zmartwychwstał

