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Z czytania brewiarzowego na 21 lipca 

 

Był jednym w czterech wielkich proroków Starego 

Testamentu. O jego życiu opowiada starotestamentalna 

Księga Daniela. Wedle tradycyjnego ujęcia, które na-

wiązywało do tej księgi, Daniel był synem nieznanej 

bliżej rodziny judzkiej. W trzecim roku panowania 

króla Jojakima wywieziono go wraz z innymi do Babi-

lonu. Jako utalentowany młodzieniec znalazł się na 

dworze królewskim, gdzie nazwano go Baltazarem 

(Belteszassarem). W tym obcym dla siebie środowisku 

potrafił dochować wierności obyczajom żydowskim. 

W nagrodę Bóg obdarzył go darem mądrości i rozezna-

nia, to zaś uzdalniało go do objęcia wysokich stanowisk 

państwowych. Piastował je za panowania Nabonida, 

Cyrusa Wielkiego i Dariusza I. 

Po wyzwoleniu, gdy przystępowano do odbudowy 

świątyni, pozostał w Babilonii, aby otaczać opieką ro-

daków i strzec interesów swego narodu. Pochowano go 

rzekomo w Suzie. Przy tym wszystkim nie należy za-

pominać, że obraz wielkiego wizjonera ukształtował 

się z wolna, czerpiąc z wcześniejszych zapisów i trady-

cji, sięgających może czasów babilońskich; sama jed-

nak Księga w jej obecnym kształcie powstała znacznie 

później. Datuje się ją na lata 167-163 przed Chrystu-

sem. 

Grecy wpisali Daniela do synaksariów pod dniem 17 

grudnia, ale razem z młodzieńcami Ananiaszem, Mi-

szaelem i Azariaszem wspominali go ponadto w nie-

dzielę przed Bożym Narodzeniem. Do martyrologiów 

zachodnich wprowadził proroka Beda. Widniał tam 

pod dniami 21 lipca i 11 grudnia. Zajął poczesne miej-

sce w ikonografii chrześcijańskiej. W niektórych regio-

nach (Karyntia, Tyrol, Carrara i in.) długo uchodził za 

patrona górników. 
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PSALM 145 

 

Exaltabo Te, Deus, meus rex 

  

Ciebie chwalę, Boże mój, imieniowi Twemu 

Na wieki błogosławić będę chwalebnemu; 

Żaden mi dzień bez Twojej chwały nie upłynie, 

Imię Twe sławić będę, póki świat nie minie. 

 

Wielki, niewysłowiony, nieśmiertelny Boże, 

Żaden rozum, żadna myśl objąć Cię nie może; 

Wszytki wieki Twe sprawy będą powiadały 

I Twoje osobliwą dzielność wspominały. 

 

Ozdoba sławy Twojej, cuda niesłychane, 

Możność i Twoje siły nie będą milczane, 

Nie ustanie pamiątka Twej dobrotliwości, 

Pełen świat zawżdy będzie Twej sprawiedliwości. 

 

Tyś łaskawy, Tyś dobry, do gniewu leniwy, 

Do miłosierdzia prędki, Tyś wszytkim życzliwy, 

A nie masz tak lichego na świecie stworzenia, 

Co by się nie cieszyło z Twego opatrzenia. 

 

Ciebie wszytki Twe czyny, Panie, wyznawają, 

Ciebie wybrani Twoi chwalić nie przestają, 

Zacność królewstwa Twego i Twe dziwne siły 

Roznosząc, aby jawne na wszytek świat były. 

 

Twoje możne królestwo tak jest założone, 

Że go nigdy nie zgwałcą wieki nieskończone, 

Ty, Panie, upadłego na nogach zaś stawiasz 

I opłakane zdrowie czerstwości nabawiasz. 

 

W Tobie oczy swe trzyma wszelakie stworzenie, 

A Ty każdemu dajesz jego pożywienie; 

Ty rękę swą otworzysz, a z Twojej hojności 

Wszelka się dusza naje prawie do sytości. 

 

We wszytkich swych postępkach Pan jest sprawiedliwy, 

We wszytkich sprawach swoich dziwnie litościwy. 

Blisko jest Pan tych, którzy do Niego wołają, 

Mówię, którzy Go sercem uprzejmym wzywają. 

 

Pobożnym g'woli czyni, modlitwy przyjmuje, 

W niebezpieczeństwie strzeże, z przygód wyprawuje, 

Sługom swoim jest łaskaw - lecz niepobożnemu 

Srogość swoje bez chyby okaże każdemu. 

 

Ciebie, o Panie, chwalić będą usta moje, 

A wszelka żywa dusza imię święte Twoje 

Wielbić będzie tak długo, póki nieodmiennym 

Kołem pójdzie gwieździsta noc za światłem dziennym. 

 

Jan Kochanowski 

 



 

           
1. Lidzbark Warmiński, fg w ko śś. Ap. Piotra i Pawła; P1010017- 29.IX.’14. 

2. Mikołów, fk w baz. św. Wojciecha; 

3. Wrocław, fg na skwerze k. katedry 

 

 
4- Częstochowa, wt w ko Zmartwych. Pańskiego 

zdjęcia: Jan Nitecki 
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