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759. spotkanie

ksiądz Tomasz Jeziorski

Moja twórczość poetycka
Ksiądz Tomasz Andrzej Jeziorski urodził się 15 stycznia 1977 r. w Chełmży.
Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek teologia, licencjat teologii prawa kanonicznego, III cykl studiów teologicznych ad lauream (kurs doktorancki). Święcenia kapłańskie: 15 czerwca 2002 r. Od 2007 r. wikary parafii św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu. Poprzednio w parafii Kurzętnik. Zainteresowania: gitara, podróże,
książki, wiersze. Ulubiona muzyka: pop, klasyczna.

Wiersze


Ucieka nam czas zawsze tak samo
bez naszej zgody...
realnie
namacalnie
w codzienności dnia...
W nas z nami i obok nas
jak wiatr którego zimne muśnięcie
budzi nas ze snu życia
abyśmy mogli zasnąć
w swe własnej indywidualnej
godzinie konania...
Ale jest wiatr który daje coś więcej
nieśmiertelność wieczności...
ten wiatr nie ma początku ani końca
i przychodzi wtedy gdy najmniej się tego spodziewamy.
i podnosi nas do nieba jak liście z ziemi
i zabiera za horyzont istnienia...
A tam już nie ma łez bólu i cierpienia...
bo po co płakać w niebie
gdy Miłość jest bliżej niż oddech...



Tam gdzie teraz jesteś
nie ma już cierpienia
ani bólu
co przenika ciało
niby tak zwyczajnie
a jednak zawsze inaczej...
l choć czas twój na ziemi
zgasł już jak pochodnia
to zapłoniesz przed Chrystusem
na nowo
jeszcze piękniej i jaśniej...
Bo tak naprawdę umierając
rodzimy się do życia
a śmierć
Cóż...
Śmierć to tylko kawałek drogi
po której idzie się dalej...


Przeznaczenie daje nam swą twarz
lecz ukrywa szybkie dni i późne lata
w śmierci odnajduje nas przed świtem
w życiu daje nam maleńkie szczęścia...
ale to nie koniec jeszcze wstaniemy
nadejdzie jeszcze czas
nasz czas...
Przeznaczenie nas otula jak poranny wiatr
lecz nie każdy czuje powiew tego snu
w dużym mieście kocha przecież wiele serc
więc odszukaj te jedynie
te dla ciebie...
bo to nie koniec
jeszcze wstaniemy
nadejdzie jeszcze czas
na czas...
Niech nadzieja będzie drogą dla wątpiących
i przemieni serca strach w miłości dar...
niech wiara w to że życie się nie kończy
doda skrzydeł tym co odlatują w dal...
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