
Po nieznacznym skarceniu dostąpią niebiosów.
Zima stopnieje w oczach, roztopią się grzechy,
Przyjdzie wiosna zmartwychwstań - anielskiego głosu

Hasło obwieści Boży archanioł pociechy:
Wstaną ze śniegu ciała do życia a pośród
Śmierci zakwitnie miłość i trafi pod strzechy.

Kościół Świętego Józefa w Podgórzu nocą

W Józefińskim Podgórzu, tu, za łukiem Wisły,
Noc się jeszcze nie kończy przed początkiem rorat,
Idąc na brzegu rzeki, modlący się orant -
Patrzy w ciemność niebieską sklepień niezawisłych.

Widzi  światła bulwarów w powietrzu jak kryształ,
A ponad żarem wodnym, żółto rozjarzonym,
Podgórski kościół świeci wieżą jak koroną,
Podświetlonym zegarem, co minuty ciska.

Na tle czarnego nieba jaśnieje wieżyca,
To wiślano-bałtycki neogotyk płonie;
Wierny, modląc się, idzie, kierując się do niej.

Tam go czeka msza święta, gdzie i hełm, iglica,
I Matka czekająca ze świętym Józefem,
Aż spod serca człowieka narodzi się Dziecię.

Zorza nad Prokocimiem

                                   Widok z Woli Duchackiej

Dziś z wiarą patrzę na wschód, ku Jerozolimie,
Zorza jaśnieć zaczyna ponad Prokocimiem,
Zwiastując stąd Dzień Pański, przynosząc świat nowy,
Światło, które oświeca i nawraca pogan.
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Na wschodzie rozpalonym gwiazdy poblaskami
Purpurowa poświata, jak szata królewska,
Jakby sam Chrystus - Słońce miał wzejść nad ziemiami,
Tak złoci się, czerwieni, sfera podniebieska.

W aureoli zorzy Pan, który noc pokonał,
Wstępuje w pomarańczach barwnego przedświtu,
W oranżach melanżowych, w nimbach kolorytów,

Przekracza sferę ciemną - jak jasna ikona,
Słońce sprawiedliwości wschodzi nad widnokrąg
I rozjarza się światłem cały ziemski okrąg.

Świątynia kosocicka o świcie

                                       Widok z Woli Duchackiej

Na wzgórzu kosocickim, najwyżej w Krakowie -
Unosi się świątynia ku niebu zwrócona
Wieżą z zielonym hełmem, wznosi się jak człowiek
Ku ptakom, chmurom, gwiazdom, jak piękna Madonna.

Lekkość i smukłość murów ją w górę prowadzi
Ku nieboskłonom gwiezdnym, w majestat obłoków
I w dostojeństwo zorzy, jak tło bizantyńskie,
Które złotem w ikonie wynurza ją z mroku,

Tak Budowniczy ziemski świątynię osadził
Na pogórzu świątynnym, jak w jerozolimskiej
Przybytku Najwyższego siedzibie na wzgórzu.

W obłokach osadzonyś, Kościele, w obłokach,
Z głową wzniesioną w górę, poświęcona różo,
Konsekrowana światłem wschodzącego słońca.
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