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 ,,Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześci-
jańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie  wiernymi świadka-
mi  Chrystusa  zmartwychwstałego,  nie cofajcie się  nigdy  przed 
przeszkodami,  które  piętrzą się  na ścieżkach  Waszego  życia. 
Liczę na Was,  na Wasz  młodzieńczy  zapał  i oddanie 
Chrystusowi.”

(Jan Paweł II)

Powyższe  słowa,  stanowiące  wymowny  życiowy  drogowskaz, 

ukochany Ojciec Święty skierował do nas – ludzi młodych. Dzisiaj po 

raz kolejny odpowiadamy całym sercem na apel naszego Duchowego 

Mistrza,  dając  świadectwo  autentycznej  miłości  do  Chrystusa. 

Pragniemy  z  pomocą  błogosławionego  Jana  Pawła  II  na  nowo 

odkrywać siłę i piękno wiary na ścieżkach naszego życia.

Niniejszy  tomik  poezji,  wydany  w  Roku  Wiary  z  okazji 

93 rocznicy  urodzin  Papieża  Jana  Pawła  II,  stanowi  plon  wspólnej 

inicjatywy  nauczycieli  i  uczniów.   Ta maleńka  książeczka  to  dowód 

naszych  głębokich  przemyśleń  dotyczących  relacji  z  Jezusem, 

a zarazem  zapis  osobistych  doświadczeń  spotkania  człowieka 

z Bogiem. Intencją autorów jest, aby ten duchowy miniprzewodnik stał 

się  dla  wszystkich  czytelników  zachętą  do  lepszego  poznania 

Tajemnicy wiary na ścieżkach ludzkiego życia.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju
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Nasze ulubione cytaty

,,Gdy będzie Wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś  
niepowodzenie, czy zawód, niech myśl Wasza biegnie ku Chrystu-
sowi, który Was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który  

pomaga przetrwać każdą trudność.”  
 (Jan Paweł II)

 
,,Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości.”  

(Jan Paweł II)

,,Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale Wy nie możecie przegrać miłości.”  
(Jan Paweł II)

,,Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, 
co niemożliwe i nieprawdopodobne.”  

(Johann Wolfgang Goethe)

,,Wiara jest źródłem spojrzenia na wszystko od strony dobra.” 
( ks. Jan Twardowski) 

,,Wiara jest koroną godności człowieka.”  
(kard. Stefan Wyszyński) 

,,Wierzyć - to oświetlać to, co ukryte.” 
(Maksymilian Maria Kolbe) 

-3-

Joanna Kapłon,  kl. 1 c 
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Moja wiara

Czymże jest wiara? – takie myśli wiodę
serc ludzkich tchnieniem niesiony z urwiska.
Lat srogich wieków wciąż słyszę wyzwiska.

Czy, gdy zaufam, odniosę nagrodę?

Tak mnie uczyło serce matki mojej
wieść dumne życie bez względu na wszystko,

mieć czyste dłonie i duszę też czystą,
przenigdy nie zaprzeć się wiary swojej!

Lecz teraz, dzisiaj, nim kogut zaśpiewa,
czy starczy sił, by nie spuścić głowy,

opuścić stado, jak baranek młody,
zaufać Bogu, gdy taka potrzeba?

I trzykrotne ,,nie” już na usta spływa
i wór srebrnych monet w kieszeni brzęczy

i całuję blady policzek święty,
a hańba cały mój żywot okrywa.  

A gdybym teraz po wodzie mógł stąpać
i  gdybym w dłoni poczuł rękę Boga,

nie zawiódłbym, Panie, uwierzyć bym zdołał?
Lecz ciemność wkoło, a Ciebie nie widać…

Daj mi nadzieję, zwaną głupich matką. 
Nie chcę samotnie śmierci stawiać czoła.

Już słyszę jej głos, już nadeszła pora.
Chcę odejść cicho, lecz z wiarą Twą zbawczą.

                                                Gabriela Porada, kl. 1b
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Gabriela Porada,  kl. 1 b
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Wierzę…

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…” -

recytuję i chyba niewiele rozumiem

z tego wszystkiego zagadkowego…

A może ja wierzyć nie umiem?

Bo wierzyć to kazać rozumowi

przed Tajemnicą uklęknąć,

która tylko temu może się odsłonić,

kto nie chce jej poznać za prędko…

A choć Jej nie widzę, nie słyszę, nie czuję,

to oczy zamykam, w ciszę się wsłuchuję

i w niej coś przeczuwam, Kogoś odgaduję…

jak ptak, co słońca się spodziewa,

choć noc wokół ciemna jeszcze,

a on już ,,Dzień dobry” mu śpiewa,

jakby tęczę przeczuwał przed deszczem.

A ta Tajemnica jest tak bliska i cicha,

bo Ty, Boże, tu obok mnie Jesteś

i we mnie… oddychasz.    

                                                                 Klaudia Wójciak, kl. 1b 
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Inez Stolarczyk,  kl. 1 b 
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     Na ścieżkach naszej wiary

Jest w świecie wiele ścieżek i dróg,
każdy  z nas inną może podążać.
Lecz  tylko na końcu jednej z nich jest Bóg
i tej nie powinniśmy nigdy okrążać.

Choć ścieżka ta może być kręta i długa,
męcząca, nierówna i wyboista,
tam znajdziesz sens życia, a twoja zasługa
już zawsze będzie wieczysta.

Podążaj tą ścieżką, choć widzisz łatwiejsze.
Bóg ma dla ciebie miłości bez miary!
Bądź wiernym mu sługą, bo to najważniejsze
na ścieżkach naszej wiary.

                                                                Barbara Kluska, kl.3b

Panie,

przychodzę do Ciebie.
Pozwól choć na chwilę pobyć w Twoim cieniu.

Oparta o ścianę zamykam oczy.
Łzy wypływają spod powiek.

Weź moje serce!
Tylko tyle mogę Ci ofiarować…

Moje życie należy do Ciebie -
wszystkie moje dni, godziny,
wszystkie radości i smutki…

Zaopiekuj się mną. 
Jak Ojciec dziecię przytul do swego Serca. 
                                                                      

                                                         Aleksandra Nowacka, kl.3b
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Marzena Tylka,  kl. 3 c
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                                         Na drodze naszej wiary

Droga, którą podążamy, zależy od nas samych.
Może to być łatwa i prosta droga,

gdy odrzucimy prawdy dane nam od Boga. 
Droga może być też trudna i pełna poświęceń,

ta właśnie wymaga od nas ofiarności znacznie więcej.
Nasz Pan obdarzył nas wolnością 
i własnego wyboru możliwością.

To wiara właściwą drogę mi wskazuje,
w niej siłę na każdy dzień odnajduję.

                                                                   Przemysław Kasprzyk, kl.1c
                               Wiara 

Wiara dla wielu pojęcie względne -
dla jednych przeczucie, dla innych herezje.
Dla uczonych to ważna nauka,
a dla człowieka prostego jakże wielka sztuka.

Pomimo problemów zawsze być Bogu oddanym
i dumnym, że mogłeś też zostać wybranym.
Kiedy wierzysz, Bóg wskazuje Ci ścieżki właściwe,
by nadzieja i miłość były w Tobie wciąż żywe.

Wiara to cnota człowieka, łaska jakże wielka.
Wiara uszlachetnia – to nie jest herezja. 
Uwierzyć to znaczy wciąż za Jezusem iść
i cierpliwie przez życie nieść swój krzyż.

Sztuką sercem przyjąć Boże Objawienie
bez względu na swój wiek i wykształcenie.
Wiara jest i będzie zawsze i na wieki.
Duchowi Świętemu składam za Nią dzięki.

                                                            Szymon Dyrda, kl.1c
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Anna Przybyło,  kl. 1 a 
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Pomocna dłoń

Ja i ścieżka z przeszkodami…

Sama sobie nie dam rady!

Proszę Boga, by podał mi dłoń, 

a Pan miłosierny podaje mi ją.

Patrzę, słucham, uspokajam się powoli.

On tu nadal przy mnie stoi

i drugą rękę do mnie wyciąga z miłości,

bym nie odczuwała boleśnie samotności.

Ufnie podaję drugą dłoń, 

a Pan mocno chwyta ją.

Gdy me serce także chwyta,

wszelki strach z niego umyka.

Nie ma bólu ani smutku,

za to radość rozkwita powolutku.

Dzięki, Boże, że przy mnie jesteś!

Kocham, wierzę, Twoje dziecię.

                                                     Oliwia Knapczyk, kl.1b 
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Karolina Świerk,  kl. 1 d 
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Moja wiara

Czym jest dla mnie moja wiara?

Moja wiara to dostrzeganie Twojej obecności
w świecie, który mnie otacza, w drugim człowieku.

Moja wiara to poczucie Twojej przy mnie obecności
każdego dnia, w chwilach smutku i radości.

Moja wiara to wdzięczność za to, że jestem, 
za obecność mojego bliźniego
i za to, że Ty jesteś przy mnie.

 
                                                                  Agnieszka Pawlik, kl.1b    

  
                                       Prośba

Panie, Ty widzisz z wysokiego nieba,
że Twojej pomocy nieustająco mi potrzeba.
Świat stworzyłeś ogromny. Ty dajesz i odbierasz.
Spłyń na moją duszę, zmień me serce teraz!

Bo chociaż tak się staram być lepszym człowiekiem,
to ciągle upadam.
Potrzeba mi Ciebie!

Bądź moją podporą,
gdy błądzę w ciemności.
Pomóż mi, mój Panie,
Boże z wysokości! 

W Ciebie wierzę szczerze.
Me serce składam Ci w ofierze.

                                                                       Paweł Wiergowski, kl.1b
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Izabela Śmieszek,  kl. 2 c 
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                     Sens cierpienia

Czasami człowiek doświadcza cierpienia
i to cierpienie człowieka zmienia.
Lecz wtedy pomyśl właśnie ty,
czy Jezus nie cierpiał w swe ostatnie ziemskie dni?
Pan za nas cierpiał i oddał życie swe,
a ty narzekasz, że to tobie jest źle.
Cierpienie to dar. Wykorzystaj go.
Ofiaruj je Bogu, a nie zmieniaj w zło.
W swym bólu Pana znajdź, a nie będziesz sam.
Bóg cię umocni, swą pomoc da.
Będzie cię wspierał każdego dnia.
Jezus pomoże ci cierpienia krzyż nieść,
Jeżeli ty uwierzysz i nie poddasz się! 

                                                               Julia Erb, kl. 3b 

                               Bóg nas kocha

Bóg wszystkich kocha nas
każdego dnia, w każdy czas.
Jest miłosierny dla człowieka,
choć nie każdy na Niego czeka.

Wiara w Niego to rzecz święta.
Niech każdy o tym pamięta!

On uczy nas, jak mamy żyć,
jaką ścieżką trzeba nam iść.
On jest źródłem naszego szczęścia,
pomocą w różnych nieszczęściach.

Tylko trzeba uwierzyć,
że wiara czyni cuda.
Miłość Bożą poczuć i przeżyć!
Wtedy wszystko nam się uda!

                                                                   Jakub Wawrzyniak, kl.3b
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Joanna Kapłon,  kl. 1 c 
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                         Droga wiary

Droga, którą idziemy, nie zawsze łatwa jest,
bo często od życia chcemy tego, czego nie możemy mieć.
Prościej by było tym, co mamy, cieszyć się
i dziękować Bogu za każdy dzień.

Wiara, którą zdobywam przez całe życie swe,
sprawia, że gdy upadnę, mam siłę podnieść się.
Wiarę, nadzieję i miłość – w sercu swoim mam,
dzięki nim łatwiejsza staje się droga do niebios bram.

                                                                           Julia Wójciak, kl.1c

O Janie Pawle II

Wierzył w człowieka słabego, biednego,

całe swe życie poświęcił dla niego.

Zawsze szedł z wiarą, nadzieję miał.

Jego wybrali, a On wybrał nas. 

Dał nam przykład wiary. Był i jest kochany.

Miliony ludzi szły i wciąż idą za Nim.

Nadal uczy nas miłować, ufać i prawdziwie wierzyć.

Swoim przykładem pokazał, jak życie dobrze przeżyć.

Nie pomników z marmuru mu trzeba,

ale ludzi dążących do nieba.

Więc śmiało za Jego przykładem idziemy -

z Bogiem i bliźnim w przyjaźni żyć chcemy.

                                      
                                                                           Sara Traczyk, kl.3e
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Izabela Wróbel,  kl. 2 c
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Wiara, którą mam od Boga –

To dla mnie jedyna droga.

Gdy dni są smutne i pełne goryczy,

Gdy moje serce w bólu krzyczy,

Ja wierzę, że gdy się zwrócę do Niego,

To wnet stanie się coś cudownego.

Spokój w mej duszy zagości

Pragnącej Bożej Miłości.

W Panu moja siła, a także słabość,

Każdy mój smutek i moja radość.

To dla mnie jedyna droga -

Wiara, którą mam od Boga. 

                                                                   Dominika Bryniarska, kl. 1c
         
             Na ścieżkach naszej wiary

Wiara jest dla mnie piękna i miła,
oby zawsze prawdziwa była.

Wierzę w Boga jednego jedynego
i na zawsze dla mnie prawdziwego.

Jezus mówił: ,,Błogosławię i miłuję”,
dlatego Bóg w moim sercu pierwsze miejsce zajmuje.
 
Książę Pokoju góruje nad nami,
Nasz Zbawiciel jest zawsze z nami.

Pan nigdy nas nie opuści, zawsze przygarnie strapionego.
Jego wielka Miłość podniesie na duchu każdego.

                                                                          Justyna Rapacz, kl.1c
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Dorota Madeja,  kl. 1 b
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                Wyznanie wiary

Wiara jest cnotą daną od Boga.
Często przekracza moje rozumowanie.
Z Wiarą do nieba prostsza jest droga.
Przymnóż mi Wiary, Panie!

Wiara jest sensem mojego życia,
daje mi siłę, wciąż mnie przemienia.
Przed Panem nie mam nic do ukrycia.
Prowadź mnie, Boże, do zbawienia!

Bez Wiary moje istnienie jest niemożliwe.
Dziś czynami daję świadectwo o sobie.
Tylko z Bogiem życie jest szczęśliwe.
Jezu ufam Tobie!      
                            

                                                Klaudia Knowa, kl.3a

                            List do Ojca Świętego

Dla mnie jesteś drogowskazem,

życia mego pięknym krajobrazem.

Ty rozświetlasz moje ciemne dni,

źródła radości wskazujesz mi.

Ty pociechą, gdy świat srogi.

Ty wskazujesz Dobra drogi.

Moje myśli kolorujesz,

miłość bliźniemu przeze mnie ofiarujesz.

Dla mnie jesteś wyjątkowy, choć do końca niepojęty,

Janie Pawle II, mój ukochany Ojcze Święty! 

                                                                   Alicja Czyszczoń, kl.3b 

-23-

Karolina Świerk,  kl. 1 d 
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Wierzę, ufam i miłuję,

Ciebie, Boże, potrzebuję!

Tyś mnie obmył z mojej winy.

Tyś jest Bóg mój, Pan jedyny!

Ty nadziei mi dodajesz.

W swej miłości nie ustajesz.

Wierzę, że mnie nie opuścisz,

Do swej chwały kiedyś dopuścisz.

                                                      
                                                                  Inez Stolarczyk, kl.1b     

                               Zmartwychwstanie

Zmartwychwstał Pan! Cieszmy się wszyscy.
Zwyciężył grzech! Głośmy to bliskim.
On kocha nas! Wierzyć w to trzeba.
Jeśli zasłużymy, pójdziemy za Nim do nieba.

Brońmy mocno drogiej nam wiary,
gdyż Boże Miłosierdzie nie ma swej miary.
Ono ukoi ból i serca strudzone.
Tylko Bogu życie nasze powinno być zawierzone.   

Gdy łzy się cisną,  w sercu smutek i nic więcej,
 wsparcia szukaj w Nim, do Niego wyciągnij ręce.
Nie bój się wyznać swoje grzechy szczerze,
a umocniony zostaniesz w swej wierze.

Miłość Jezusa ma wielką moc,
która rozprasza zwątpienia noc.
Zabiera wszystkie troski i żale,
oparcie swym dzieciom daje stale.

                                                        Alicja Wójtowicz, kl.1b
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Mikołaj Gierat,  kl. 1 b 
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         Wiara 

Wiara jest jak kwiat,
rozkwita, gdy przybywa nam lat.
Lecz, by dojrzała i cieszyła nas,
musi być starannie pielęgnowana  przez cały czas.

Nawet gdy przyjdą chwile zwątpienia,
życiowe burze czy niepowodzenia,
powinniśmy przy Bogu trwać niestrudzenie,
bo na tym polega do celu dążenie.

Jeżeli tak prawdziwie wierzymy,
to niczego się nie boimy.
Wiara jest naszym drogowskazem.
Z Bogiem przez życie przejdziemy razem.

                       Patrycja Łopuch, kl.3a

Wyznanie młodego chrześcijanina

Wychowany tak zostałem.

Tekst modlitwy jako dziecko poznałem.

,,Wierzę w Boga…” - codziennie dzisiaj sam powtarzam

i, najlepiej jak potrafię, służyć Bogu się staram.

Chcę jak apostoł w Kościele pomagać

i świadectwo wiary innym ludziom dawać.

Chcę być bliżej mego Boga,

bo to dla mnie jedyna właściwa w życiu droga. 

                                                                     Benedykt Zając, kl.3a
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Natalia Pędzimąż,  kl. 1 b 
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                 Wiara to moja siła

Wiara jest czymś, co pomaga latać,
ku niebu się wzbijać, nad chmurami wzlatać.
Gdy jest źle i gdy smutek duszę przytłacza,
powiedz: ,,Wierzę!” I wnet radość powraca.

Wiara to siła ducha, to mocy wewnętrznej ocean wielki,
co wzrastać nam pomaga w tym świecie niewielkim.

To dzięki wierze jest nam weselej
i z każdym nowym dniem żyjemy śmielej.

Wiara niczym przyjaciel, który trzyma mnie za rękę,
kiedy chcę pokonać każdą życiową udrękę.

Wiara potrzebna mi do życia jak powietrze,   
z nią zawsze czuję się bezpiecznie.

Wiara jest jak słońce na wysokim niebie.
Zawsze mam ją w sercu, nie tylko w potrzebie.    
Nie wstydzę się tego i tego nie kryję.
To dzięki wierze, z Bogiem w przyjaźni żyję!

                                                                                                    
                                                       Dorota Kuźmicka, kl.3a

Wiara 

Wiara daje nam nadzieję,
która nigdy nie stopnieje.

Gdy z Panem Bogiem każdego dnia rozmawiamy,
wielką miłość i chęć do życia ciągle mamy.

Wszystkie smutki odganiamy,
gdy modlitwę odmawiamy.

Darować miłość Bogu i bliźniemu to moje marzenie,
które przynieść mi może w życiu pełne spełnienie.

                                                                        Piotr Pieczyński, kl.3a

-29-

Karolina Wyka,  kl. 2 d 



-30-

                            Wiara

Dom pod lasem, a przy nim kapliczka.
W niej Matka Boża i biała różyczka.
Podchodzę do niej czasami w maju,
a litania przypomina mi o drodze do raju.

Czasami ta droga trudna do przebycia,
tu na ziemskim padole, za życia.
Podążają nią miliony dusz,
potykając się, co rusz.

Lecz Boża pomoc prosto z nieba
dodaje mi siły tyle, ile trzeba.
Jeśli mam problem i źle się dzieje,
idę i Bogu wyznaję w kościele.

W skupieniu myślę, spoglądam na krzyż,
od razu spokój spływa na moją myśl.
Wiarę i miłość od Boga mam,
zaś mą nadzieją jest sam Pan. 

                                    Magdalena Kaflińska, kl.3a

Skrycie
Wierzę, choć często też wątpię.

Wierzę, choć często nie myślę rozsądnie.
Wierzę, bo wiara to siła,

która przy życiu mnie trzyma.
Wierzę, bo wiara daje mi nadzieję,

pozwala ufać, że będzie lepiej.
Wierzę, choć nieraz przestaję. 

Lecz to, że wierzę - 
 to czasami jedyne, co mi pozostaje.  

                                                        Patrycja Bondarczuk, kl.3a 
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Patrycja Abram,  kl. 1 a 


