Panie, Tyś Bogiem moim!
Sławić Cię będę
i wielbić Twe imię…
(Iz 25,1)

I to jest moja poetycka droga:
Uczynić z życia poemat dla Boga.
(Juliusz Słowacki)

To, że kochamy Boga, jest znakiem, że On nas kocha.
(św. Tomasz z Akwinu)

Imię Jezus to imię miłości.
(Sługa Boży Anzelm Gądek OCD)

Miłość Boga – oto źródło
prawdziwego szczęścia.
(św. Urszula Ledóchowska)

https://www.youtube.com/watch?v=mWhjSLcWcQc

Kto zna przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
(J 14, 21)

Praktyczna miłość do Boga ukazuje się
najlepiej w dziełach miłości ku bliźnim.
(Sługa Boży Anzelm Gądek OCD)

Bogu można służyć
tylko miłością.
(Św. Augustyn)

https://www.youtube.com/watch?v=VK4NFLihkP4

Trwanie w miłości
to trwanie w Bogu wiekuistym, jedynym, który JEST.
(ks. Jan Zieja)

Kochajmy Boga, kochajmy Go, bo jest naszym Ojcem.
(Sługa Boży Anzelm Gądek OCD)

Chwal, duszo moja Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
(Ps 146(145), 1,2)

Radość: pierwiastek z miłości.
(Antoni Regulski)

zdj. i dobór z mądrości karmelitańskiej: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Jezus przez Maryję przyszedł do nas, my przez Maryję idziemy do Jezusa,
ale droga jest jedna: Miłość.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

Bóg jest godzien podziwu,
ale nade wszystko jest godzien miłości; miłujmy Go zatem...
(św. Teresa z Lisieux)

Jedni piszą na piasku, inni ryją w marmurze,
a ja jednym i drugim oraz Bogu służę.
(Teofil Janicki)

NAD WSZELKĄ DOBROĆ
DOBROTLIWSZY PANIE
Nad wszelką dobroć dobrotliwszy Panie,
Na Twe kochanie serca mi nie stanie;
Bym miał serc, tyle, ile gwiazd na niebie,
Kochałbym Ciebie.
Lecz choćby tyle serc we mnie pałało,
Jeszcze by na Twą miłość ich nie stało;
Nie zmogą kochać dobro nieskończone
Serca stworzone.

Miłość Boża jest zawsze większa niż twój ból.
(św. Franciszek Salezy)

Bo coś Ty, Boże, mój dziedziczny Panie?
Jesteś pomyślnych dóbr jedno zebranie;
W serce stworzone to wstąpić nie może,
Czym jesteś, BOŻE.
Wiem, żeś Ty śliczność niewypowiedziana,
Do której wszelka piękność przyrównana
Coś podlejszego niż względem światłości
Nocne ciemności.
Cokolwiek w gwiazdach, w kwiateczkach okrasy
I w ludziach wszystkie widzieć mogły czasy,
Twojego źródła jedna jest kropelka
Ozdoba wszelka.
Tyś żywym skarbem pomyślnej śliczności,
Niewyczerpaną fortuną słodkości,
Wszystkim się rzeczom piękności użycza
Z Twego oblicza.
Czemuż rzucając prześlicznej natury
Pana, serce me, lgniesz do kreatury?
Więcej jest w źródle niż w kropelce wody
Dla twej ochłody.
DOMINIK RUDNICKI

Nie odcinaj się od Światła Wiekuistego.
(Antoni Regulski)

zdj. tsw

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
1 Kor 1, 12-13

zdjęcia
i dobór cytatu: pw

Kochać Boga nade wszystko
i całą ufność w Nim pokładać.
(św. Rafał Kalinowski)

Nie można być świadkiem Boga,
jeśli się do Niego nie należy całym sercem.
(św. Jan Paweł II)

PSALM 18
Diligam Te, Domine, fortitudo mea
Ciebie ja, póki mi jedno żywota stanie,
Miłować ze wszytkiej dusze będę, mój Panie!
Tyś moc jest i siła moja; Tyś jest zasłona,
Tyś zamek i twierdza, Tyś jest moja obrona.
Ciebie chwaląc, Twej wzywając możnej obrony
Zawżdym z rąk nieprzyjacielskich był wyzwolony.
Już mię była sroga zewsząd śmierć otoczyła;
Już mię była wód piekielnych powódź strwożyła;'
Jużem prawie swój grób widział; już na mię była
Śmierć swoje nieuchronione sidła wrzuciła.
W tym niebezpieczeństwie będąc ja położony
Uciekłem się do ostatniej Pańskiej obrony.
A On mię wysłuchać raczył siedząc na niebie
I przypuścił moje smutną skargę do siebie.
Trzęsła się w swym gruncie ziemia na wszytki strony
Trzęsły się góry, bo Pan był gniewem wzruszony.
Dym się kurzył z nosa Jego, oczy pałały
Żywym ogniem, a z oblicza węgle strzelały.
Schylił nieba i spuścił się: ćma nieprzejźrzana,
Ogromna pod nogi Jego była posłana.
Siedział na lotnym cherubie, na niezścignionych
Skrzydłach latał akwilonów nieu jeżdżonych.
Oblókł się w noc, swą stolicę mgłami osadził,
Chmury wkoło i ogromne burze zgromadził.
Ale zebranych ciemności ćmę zapalały
Łyskawice; grad i żywe węgle padały.
Zagrzmiał niebem Pan i wyrzekł słowo straszliwe,
Grad leciał, a z gradem węgle padały żywe.
Ruszył gromów i wypuścił ogniste strzały
A wnet okrył wszytki pola martwymi ciały.
Gniew Twój, Panie, rozdął morza, gniew przeraźliwy
Rozsadził ziemię i odkrył jej grunt leniwy.
Miłosierną rękę swoje z wysoka ściągnął,
A mnie z pośrzodka powodzi bystrych wyciągnął.
Wyrwał mię z nieprzyjacielskich rąk niepobożnych,
Nie mogła mi nigdy szkodzić waśń ludzi możnych.
Zbieżeli mię nagle byli w przygodzie mojej,
Ale mię Pan wnet ratował z litości swojej.
Wywiódł mię z ciasnego miejsca na plac przestrony,
Wybawił mię, bom u Niego nie jest wzgardzony.
Hojnie sprawiedliwość moje płacić mi raczy,
Niewinności myśli moich On nie przebaczy;
Bom ja zawżdy świętych Jego dróg naszladował
A nigdym od Boga swego nie odstępował.
Zakon Jego przed oczyma zawżdy był mymi,
Anim wzgardził ustawami Jego świętymi.
I zostanę wiecznie przy Nim w tej stateczności,
I będę się strzegł, pókim żyw, wszelakiej złości.
A Pan sprawiedliwość moje oddać mnie raczy,
Niewinności myśli moich On nie przebaczy.
Świętemu Ty święty będziesz, dobry dobremu,
Chytry przeciw obłudnemu, zły przeciw złemu.

Ty człowieka pokornego na górę sadzasz,
A hardego niepoczesnie na dół sprowadzasz.
Tyś rozpalił lampę moje, Tyś me ciemności
Rozświecił, mój Boże, ogniem swojej światłości;
Przez Cię-m ja wojska poraził niezwyciężone,
Przez Cię-m ja mury ubieżał niedoskoczone.
Świętobliwe drogi Twoje, słowa brant prawy,
Tyś obrońca wszytkich Twoich wiernych łaskawy.
Kto pan jest, krom Pana tego, Pana wiecznego?
Kto Bóg jest, krom Boga tego, Boga naszego?
Ten siłą i mężnym sercem mnie opatruje,
Ten mój wedla przystojności żywot sprawuje;
Dał mi prędkość, że z jeleniem porównać mogę,
A na skale naiwysszej postawię nogę.
Nauczył mię bronią władać, nieprzełomiony
Łuk żelazny pod moimi skoczył ramiony.
Twoja mnie tarcz, Twoja ręka można wspierała,
Twoja wieczna dobrotliwość mnie pomnażała.
Utwierdziłeś krok mój, a nikt nie był tej siły,
Komu by plac kiedy moje stopy puściły.
Goniłem nieprzyjaciela i dogoniłem;
Chciałem go za jedną drogą stłumić - stłumiłem.
Biłem je, a oni powstać nie mogli zgoła
I położyli na ziemi harde swe czoła.
Tyś mi serca i dzielności dodał w bój srogi,
Tyś dał grzbiet nieprzyjacielski pod moje nogi.
Wołali, a nie był, kto by był ich ratował;
Wołali do Pana, a Pan ich nie żałował.
Zstarłem je, jako proch wiatry trą ustawiczne;
Wdeptałem je równie, jako błoto uliczne.
Z rozterku i trwóg domowych Tyś mię wybawił
I nad ziemskimi narody głową postawił.
Lud, któregom nigdy nie znał, czołem mi bije;
Na słuch tylko w posłuszeństwie praw moich żyje;
Obcy ku mnie twarz chętliwą sobie zmyślają,
Nasłabieli i zamkom już nie dowierzają.
Bądź pochwaleń, o mój Boże niezwyciężony,
Twoja moc niech będzie jawna na wszytki strony!
Tyś obrońca zdrowia mego; Ty pomstę dawasz
W rękę moje i w moc państwa wielkie podawasz.
Tyś mię z nieprzyjaciół moich znacznie wybawił
I mój żywot od złych ludzi bezpieczny sprawił.
Przeto Cię między narody będę wyznawał,
Będę imię Twoje światu w pieśniach podawał.
Wielką łaskę Pan okazał królowi swemu,
Wielką miłość Dawidowi pomazanemu.
A nie tylko jemu, lecz i potomstwu jego
Błogosławi aż do wieka nieskończonego.
Jan Kochanowski

TEKST O MIŁOŚCI BOŻEJ

Tak przyjemnie jest cierpieć dla Tego,
Kogo się miłuje!
(św. Elżbieta Catez)

Boże, Tyś Ociec i Pan miłościwy,
Dla dobrych hojny, a na złych nie mściwy.
Twe miłosierdzie wszystko opasało;
Twojej litości i piekło doznało,
Bo i tam winy nie z całej Twej siły
Karzesz! Twą głoszą podziemne mogiły
Dobroć nieskończoną.
Pełne niebiosa i ziemia szczodroty,
W nędznych sierotach fortunne obroty,
Zwierzęta, ptastwo żywisz i żywioły,
Mrówki, robaczki są to nasze szkoły,
W których się uczym Twego zmiłowania...
Z onych konserwy i pieczołowania
Twa dobroć jaśnieje.
Trosk alternaty i krzyżów krzyżyki,
Gromy, pioruny, chorób komuniki,
Śmierć, czyściec, piekło i wieczność bezdenna,
Na firmamencie rozkosznie odmienna,
Na nas wołają prośbą, groźbą… Dają
lmpet miłości: niech serca pałają
Ku Stwórcy swojemu!
Nic mi po niebie, jeślibym tam Ciebie
Nie miał miłować, bo nie szukam siebie.
Obieram piekło, gdzie się ból rozważył,
Bylebym razem z serca afekt żarzył.
Ognie miłości wiecznej - to zbawienie!
Bez Twej miłości wszędzie potępienie!
Boże, me kochanie!
JÓZEF BAKA

Bóg Cię kwiatami obsypuje...
A czy Ty Go adorujesz?
(Teofil Janicki)

Kto pojmie Mą tęsknotę? Kto ją z tych ran wyczyta?
Trzeba Mi raz wtóry serce włócznią rozpłatać...
O ile mnie dziś srożej - niż te gwoździe przybite bolą ręce - daremnie wyciągnięte do świata!
(Beata Obertyńska)

zdj. Kamila Nitecka

Bóg miłuje nawet tych, którzy krzyżem pogardzają,
a obdarza krzyżem tych, którzy go kochają.
(Teofil Janicki)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył,
i nie porzucaj sług Jego ołtarza!
(Syr 7, 30)

Praktyczna miłość do Boga okazuje się najlepiej
w dziełach miłości ku bliźnim.
(Sł. B. Anzelm Gądek OCD)

Dzisiaj Bóg kocha świat poprzez nas.
Nieustannie trwa w swej miłości,
posyłając nas na świat.
(św. Teresa z Kalkuty)

Kochajcie Pana Boga!
(bł. ks. Kazimierz Grelewski,
słowa przed śmiercią w obozie zagłady w Dachau)

Im bardziej stworzenie zbliżać się będzie do Stwórcy,
tym żarliwszą miłością goreć będzie ku Niemu i braciom swoim.
(Zygmunt Krasiński)

Bóg kocha nie dlatego, że ma z tego jakąś korzyść, lecz że
wynika to z Jego natury. Doznałem odkrycia, że to Bóg
oddał siebie z miłości człowiekowi w Jezusie Chrystusie.
(Sł. B. Ks. Franciszek Blachnicki)

Za to, co się z miłości ku Bogu robi,
Bóg tylko nagrodzić może.
(ks. Karol B. Antoniewicz)

Ziemskie miłowanie Boga
przeciąga się na wieczność.
(Teofil Janicki)

Kochajmy Boga, Kochajmy Go,
bo jest naszym Ojcem.
(św. Jan Bosko)

„Pan Jezus raz mnie pieścił, raz mnie ciosał,
ale zawsze kochał” (ojciec Wiesław).
(Andrzej Madej OMI)
Ten, kto posiada prawdziwą i doskonałą miłość,
nigdy w niczym nie szuka samego siebie,
ale pragnie we wszystkim dążyć do Bożej chwały.
(Tomasz a Kempis)

Jeśli w jakiś sposób Bóg może być widoczny
w swoich stworzeniach, to tylko przez dzieła miłości,
gdyż sam Bóg z istoty swojej jest Miłością.
(św. Wincenty Pallotti)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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