Troszczmy się o siebie
wzajemnie, by się
zachęcić do miłości
i do dobrych uczynków.
(Hbr 10,24)

Prawdziwa miłość otwiera ramiona,
a zamyka oczy.
(św. Wincenty a Paulo)

Im bliżej ktoś Boga,
tym więcej kocha ludzi.
(św. Elżbieta Catez)

Jesteśmy na świecie,
aby służyć ludzkości.
(św. Edyta Stein)

Kochając ludzi,
uczymy się kochać Boga.
(bł. Karol de Foucauld)

Nie pokochasz ludzi dopóty,
dopóki nie staniesz się ich sługą.
(Mikołaj Gogol)

…obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich
i wybaczając sobie nawzajem. (Kol 3,12-13)

Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych,
którzy was prześladują.
(Mt 5,44)

Miłość przekracza ból
i wybacza winy.
(św. Piotr Chryzolog)

https://www.youtube.com/watch?v=lOliBf1AvMw

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
(Mt 5,7)

Bez miłości
wszystko jest niczym.
(św. Teresa z Avili)

Miłujcie, miłujcie, abyście w sposób
nie wysławiony byli umiłowani.
(św. Katarzyna ze Sieny)

Niech trwa
braterska miłość.
(Hbr 13,1)

Miłość bliźniego nadnaturalna (stała):
myślą, słowem i uczynkiem.
(św. Maksymilian M. Kolbe)
https://www.youtube.com/watch?v=_5X_8CQ94Nk

Jeden drugiego brzemiona noście
i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.
(Rz 13,10)

Miłość daje,
ale niczego nie żąda.
(Lew Tołstoj)

Na miłości Boga i bliźniego
polega cała świętość i doskonałość nasza.
(bł. Alfons Maria Mazurek)
https://www.youtube.com/watch?v=9sgFC-YFYoY

Jeśli kocham,
nie będzie dla mnie piekła.
(św. Josemaria Escriva)

Miłość nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
(1 Kor 13,5)

Troszczcie się wzajemnie o siebie.
Jest to urzeczywistnianie miłości.
(św. Wincenty Pallotti)

Kochać znaczy czynić dobro.
(Lew Tołstoj)

Język miłości
jest jedynym językiem,
który wszyscy rozumieją.
(bł. Józef Freinademetz)

Zaczątkiem miłości
jest współczucie.
(Mikołaj Gogol)

Szanuj w starcu swego ojca, w każdym dziecku twego syna,
a siebie – w każdym człowieku.
(niemieckie, w: Gedanken, 1882)

Najszlachetniejszą przyjemnością jest
sprawianie przyjemności drugim.
(ks. Stanisław Jarzyna)

PSALM 99
Dominus regnavit, irascentur populi
Pan króluje, który włada anioły lotnemi:
Lękajcie się, państwa wielkie, bój się, wszytka ziemi!
Wielki to Pan na Syjonie, Pan niezwyciężony,
Nad królestwa świata tego wszytki wyniesiony.
Imię Twoje niech na wieki będzie pochwalone,
Imię wielkie, imię groźne i błogosławione.
Ty miłujesz sprawiedliwość, Tyś ludowi swemu
Prawa podał i porządek spisał wybranemu.
Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie,
Podnóżkowi (bo jest święty) Jego się kłaniajcie!
Temu Mój żeś i Aaron ofiary palili,
I Samuel z tejże liczby, co Jemu służyli.
Wzywali Go, a On słuchał uszyma wdzięcznymi
I z obłoku okrągłego umawiał się z nimi:
A to, że nad wszytko Pańskich ustaw przestrzegali
A w przymierzu nieodmienną wiarę zachowali.
Panie, zawżdyś je wysłuchał, zawżdyś im folgował
I znacznie nad upornymi krzywdy ich wetował.
Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie,
Górę Jego (bo jest święty Bóg nasz) uważajcie!
Jan Kochanowski

Lepiej swoje stracić,
niż cudze niesłusznie zyskać.
(niemieckie, w: Gedanken, 1882)

Kto bliźniemu w ciemności przyświeca,
czyni mu przysługę, ale i sam ze światła korzysta.
(niemieckie, w: Gedanken, 1882)

PIEŚŃ O MIŁOŚCI BLIŹNIEGO
Prawo to święte na ziemi i niebie:
"Kochaj bliźniego jak samego siebie",
Gdy Bóg stanowił, dał się ludziom dociec,
Że dla swych dzieci napisał go Ociec.
Niech mię, jako chce, mój bliźni szkaluje,
Niechaj mię krzywdzi, niech mię prześladuje
Oddać wet za wet na cóż bym się silił?
On bratem moim, on to się pomylił.
Niewinność moja jeśli przy mnie stanie,
Z wiatrem się ludzkie rozejdzie gadanie,
A miasto swarów, wzajemnej przygany,
Daruję bliźnim i będę kochany.
Pod jednym żyje naród ludzki Panem,
On każdego z nas zatrudnia się stanem,
Daje nam barwę, z Jego stołu jemy,
Czeladko Pańska, za cóż się kłóciemy?

Starszych zawsze traktuj z szacunkiem,
młodych - z miłością.
(niemieckie, w: Gedanken, 1882)

"Kochajcie Boga nad wszystko dobrego,
Kochajcie bliźnich jak siebie samego."
Te dwa naczelne Boskie przykazania
Postanawiamy pełnić do skonania.
FRANCISZEK KARPIŃSKI

Miłość bliźniego? - nie rani nawet piranii.
(Teofil Janicki)

I znoszenie cudzej doli – boli.
(Antoni Regulski)

Nie przenoś na cudzą głowę swojego kłopotu.
(Teofil Janicki)

zdjęcie i dobór cytatu: tsw

PSALM 41
Beatus, qui intelligit super egenum
Szczęśliwy, który ludzi upadłych ratuje,
Pan też w jego nieszczęściu nad nim się smiłuje;
Pan go w cale zachowa i zdrowia nabawi,
I w szczęściu nieodmiennym z łaski swej postawi.
Nigdy go nieprzyjaciel jego nie zhołduje,
A jeśli kiedy w zdrowiu odmianę poczuje,
Pan go w przypadku jego łaskawie wspomoże
I swoją własną ręką będzie mu słał łoże.
Przełóż i ja, okrutną chorobą złożony,
Do Ciebiem się uciekał, Boże nieskończony!
Użyj, Panie mój, użyj nade mną litości,
Uzdrów' duszę, która zna do siebie swe złości!

Powinno się być dobrym jak chleb.
(św. Albert Chmielowski)

By w chęć nieprzyjacielską, dawnom ja zginiony:
"Będzież - mówią - ten kiedy dzień błogosławiony,
Że go leżąc na marach ostatnich ujźrzemy
A tym wdzięcznym widziadłem oczy napasiemy?"
A jeśli który kiedy nawiedzać mię przyszedł,
W serce niechętne jadu nazbierawszy wyszedł
I podawał mię ludziom; o mym złem szeptali,
Na moje śmierć już, jako na pewną, kazali.
"Znać - powiada - że go Pan za grzechy chce skarać
I on nędznik o zdrowie próżno się ma starać;
W tak dobrą się godzinę obalił na łoże,
Że z niego żadną miarą powstać już nie może."
Aż i ten, któregom ja tak był umiłował,
Żem jako nabliższego brata go szacował,
W którym-em miał nadzieję, który chleb mój jadał,
Ten w radzie nieprzyjaciół moich jawnie siadał.
Ale Ty się sam smiłuj. Ty mię dźwigni, Panie!
Owa im też odmierzę, jako za ich stanie.
To był mój głos; a stąd znam, że mię liczysz swoim,
Żeś mię nieprzyjaciołom nie dał w pośmiech moim.
Aleś za niewinnością moją mię wybawił
I przed oczyma swymi na wieki postawił.
Niechaj Bóg izraelski na wszytek świat słynie,
Póki kołem niemylnym dzień za nocą płynie!
Jan Kochanowski

Miłość małżeńska: służąca dwojga panów.
(Antoni Regulski)

Jesteś, a więc Bogu niech będą dzięki.
(Antoni Regulski)

Bez miłości wszystko jest niczym.
(św. Teresa z Avili)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.
(ks. Jan Twardowski)

Kogo masz kochać
Kogo masz kochać?... Chcesz dziatwo droga,
Bym z tobą o tem pogwarzył?
Oto nasamprzód dobrego Boga,
Który cię życiem obdarzył.
Kochaj Go w gwiazdce co z niebios świeci,
W całym tym świecie widomym,
W zielonej trawce, w śnieżnej zamieci,
W każdym robaczku znikomym.
Kochaj serdecznie mamę i tatka,
Najgłębszą dziecka miłością;
Oni nad tobą w dziecięce latka,
Z taką czuwali tkliwością.
O! za wylane te łzy matczyne,
Przy twej pościółce dziecięcej,
Mateczce swojej, dziecię jedyne,
Winnoś miłości najwięcej!
Kochaj rodzeństwo: siostry i braci,
I tych, co sercu są blizcy;
A czy ubodzy, czy to bogaci,
Wszak braćmi sobie my wszyscy.
Tego biedaka, co stoi w progu,
I tę sierotkę znędzniałą,
Kochaj miłością pierwszą po Bogu,
I braćmi nazwij ich śmiało.
Bo kto przytuli biednych, nędzarzy,
Sierotom otrze łzę skrycie,
Tego Bóg łaską swoją obdarzy,
I wynagrodzi sowicie.
Zresztą dla wszystkich, luba dziecino,
Z jednakiem sercem być trzeba;
Bo równie tobą jak i ptaszyną,
Bóg opiekuje się z nieba!
Władysław Bełza

zdj. i dobór cytatu: pw

Jeden drugiego brzemiona noście
i tak wypełnicie prawo Chrystusowe.
Gal 6, 2

zdj. tsw; tekst anonimowy z internetu

https://www.youtube.com/watch?v=m-s-E1rHw2o

Trzeba się miłować ponad wszystkim, co przemija.
Wtedy już nic nas nie będzie mogło rozłączyć.
(św. Elżbieta Catez),

zdj.: RN

Choćby życie nasze było najtrudniejsze, najcięższe zachowajmy ufność i wiarę, że na świecie zwycięża tylko miłość.
(bł. Stefan Wyszyński)
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