A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi,
Abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili dla siebie.
(Rz 15, 5)

Bo cierpliwością, tą panią niedoli,
Gmach nasz stworzymy z niczego powoli.
(Zygmunt Krasiński)

Uzbrojony w cierpliwość, wiele bitew wygrywa.
(Teofil Janicki)
PSALM 3
Domine, quid multiciplicati sunt, qui tribulant me
Mocny Boże, jakoż ich wiele powstało,
Jakoż się ich przeciw mnie siła zebrało!
A tym serca nawięcej dodają sobie,
Jakobych ja już prawie zwątpił o Tobie.
Mylą się: Tyś jest, Panie, moja zasłona,
Tyś moja cześć i mojej głowy korona;
Kiedym Cię kolwiek wzywał w swojej potrzebie,
Zawżdym ucho łaskawe nalazł u Ciebie.
Przetoż i dziś będę spał na to bezpiecznie,
Bo Pan żywota mego strzeże koniecznie;
Nie ustraszą mię wozy kosami tknione,
Nie ustraszą mię groty ku mnie złożone.
Powstań, Panie, a broń mię w mej niewinności;
Żaden mój nieprzyjaciel Twojej srogości
Nigdy wytrzymać nie mógł; biłeś je w gęby,
A oni w krwawym piasku zbierali zęby.

Czego zmienić nie możemy,
znośmy cierpliwie.
(św. Ignacy Loyola)

Sam Ty, niebieski Panie, zdrowiem szafujesz
I w ostatnich przygodach snadnie ratujesz;
Od ciebie wszytko dobre na świecie mamy,
Którzy się kolwiek ludem Twym ożywamy.
Jan Kochanowski

PSALM 6
Domine, ne in furore Tuo arguas me
Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości
Nie racz mię, Panie, karać z moich wszeteczności,
Ale się raczej smiłuj nade mną strapionym
A ulży nieco bólu kościom udręczonym!
Ciałem i duszą stękam, ledwe iżem żywy,
Dokąd mię chcesz zapomnieć, Ojcze litościwy,
Odmień umysł a wejźrzy na moje ciężkości,
Nawróć duszę od progu ostatniej ciemności;
Bo po śmierci kto na Cię wspomienie? Kto w grobie
Położony będzie mógł dzięki czynić Tobie?
Jużem ustał, wzdychając do Ciebie, mój Boże!
Na każdą noc umyję łzami swoje łoże,
Pościel płaczem napoję; płaczem wypłynęły
Oczy, a krzywdy ludzkie siłę mi odjęły.
Odstępcie precz ode mnie, którzy źle czynicie,
Odstępcie, upadkiem się mym nie nacieszycie!
Bo Pan głos płaczu mego przyjął w uszy swoje
I łaskawie wysłuchał smutne prośby moje;
A ludzie nieżyczliwi zapałać się muszą,
Widząc na oko, że się próżno o mię kuszą.

Jan Kochanowski

Najlepszym lekarstwem na utrapienia jest –
znosić je cierpliwie.
(Tomasz a Kempis)

W cierpliwości waszej
posiądziecie dusze wasze.
(Łk 21, 19)

PSALM 4
Cum invocarem, exaudivit me Deus
Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności,
Któryś mię zwykł wywodzić zawżdy z mych trudności;
Chciej się teraz nade mną troskliwym smiłować
I moje smutne prośby łaskawie przyjmować!
A wy, o nieżyczliwi, o zapamiętali,
Długoż się na mą sławę będziecie targali?
Długoż rzeczy znikomych naśladować chcecie?
I leda wiatru, głupi, chwytać się będziecie?

Także anielskiej cierpliwości
diabli się czepiają.
(Teofil Janicki)

Także wiedzcie: kogo Pan sobie ulubuje,
Tego w żadnej przygodzie już nie odstępuje;
Nie odstąpi mnie mój Pan, zawżdy z łaski swojej
Dawał miejsce i dawa, i da prośbie mojej.
Radzę tedy, żebyście przed oczyma mieli
Pańską bojaźń a gniewać więcej go nie chcieli;
Co noc, to rozbierajcie dnia przeszłego sprawy:
Tom przystojnie uczynił, tum Bogu nieprawy.
Więc nie baranem ani wołem Go błagajcie,
Ale przedeń sumnienie czyste przynaszajcie;
Co gdy będzie, już pewni tego być możecie,
Że się na swych nadziejach nic nie zawiedziecie.
Mówią drudzy: "Dobrego mienia nam potrzeba."
O Panie, Ty chciej tylko swoim okiem z nieba
Na mię pojźrzeć grzesznego: to są osiadłości,
To skarby, to pociechy i moje radości.
Inszy niechaj szpichlerze nawiezione mają,
Niechaj wszytkie piwnice winem zastawiają;
Ja w nadzieję łaski Twej będę spał bezpiecznie,
Bo mię Ty sam, Panie mój, opatrujesz wiecznie.
Jan Kochanowski

Są ludzie, którzy umierają cierpliwie,
lecz doskonalsi są ci, którzy umieją żyć cierpliwie.
(św. Augustyn)

PSALM 5
Verba mea auribus percipe
Przypuść, Panie, w uszy swoje
Słowa i wołanie moje;
Wysłuchaj mój głos płaczliwy,
Kólu i Boże prawdziwy!
Ledwie z głębokiego morza
Ukaże się rana zorza,
A ja już wołam do Ciebie
Smutne oczy mając w niebie:
Tyś Bóg świętobliwy prawie;
Nie kochasz się w żadnej sprawie,
Gdzie by się złość przymieszała,
A cnota mały plac miała.
Próżno zły ma tuszyć sobie,
Aby miał zmieszkać przy Tobie;
Niesprawiedliwy nie stanie
Przed oczyma Twymi, Panie.
Nieprzyjacielem Cię mają,
Którzy fałszem narabiają;
A nieprawdę tak rad płacisz,
Że koniecznie kłamcę stracisz.
Mąż okrutny, ręki krwawej,
Nigdy twarzy Twej łaskawej
Nie ma uznać; tegoż, Boże,
I przewrotny czekać może.

Trudniej jest znosić cierpliwie przeciwności,
niż spełniać dobre uczynki.
(św. Bonawentura)

A ja miłosierdziu Twemu
Ufając niewymownemu,
Nawiedzę Twe święte progi
I dam cześć Bogu nad bogi;
Tylko, abych był bezpieczny
Od złych ludzi, Panie wieczny,
Prowadź mię sam z łaski swojej,
Niechaj słucham wolej Twojej!
Ich usta są nieprawdziwe,
Serce chytre i zdradliwe;
Ich gardło - grób otworzony,
A język - pochlebca płony.
Karz je, Panie, prze ich zdrady,
Zamieszaj ich wszytki rady;
Odrzuć je wiecznie od siebie,
Bo Pana mieć nie chcą Ciebie.
A ci, co Tobie ufają,
Niech wesela używają;
A radość ich trwała będzie,
Bo Twa łaska z nimi wszędzie.
Będą się Tobą chlubili,
Którzy Twoje imię czcili;
A Ty pomożesz każdemu
Człowiekowi pobożnemu.
Okryjesz go łaską swoją
Jako napewniejszą zbroją;
Zbroją, która krom swej skazy
Może wytrwać wszelkie razy.
Jan Kochanowski

Cierpliwość nie usuwa boleści, ale czyni ją lżejszą.
(św. Ignacy Loyola)

PSALM 7
Domine Deus meus, in Te speravi
W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny,
Nadzieję kładę; Ty racz o mnie radzić!
Nieprzyjaciel mój, jako lew okrutny,
Szuka mej dusze, aby ją mógł zgładzić;
Z jego paszczeki jeśli mię, mój Boże,
Ty sam nie wyrwiesz, nikt mię nie wspomoże.
Jeśli mię, Panie, słusznie oszacował
Zły człowiek, a ma do mnie jaką winę;
Jeslim przyjaźni nieszczyrze zachował,
A do złej chęci dał z siebie przyczynę:
Niech nieprzyjaciel górę ma nade mną,
Niech mię w proch zetrze i moje cześć ze mną!

Cierpliwość jest probierzem cnót w duszy.
(św. Katarzyna że Sieny)

Powstań, o Panie wieczny, w gniewie Twoim
Przeciw złych ludzi niepobożnej radzie!
A powstań z pomstą, jakąś prawem swoim
Opisał; oto lud w wielkiej gromadzie
Wyroku Twego czeka: jeśli złemu,
Czy upaść przed Twym sądem cnotliwemu?
Przeto, o Sędzia, Sędzia wiekuisty,
Chciej na wysokiej sieść stolicy swojej,
A jeslim jest praw i przed Tobą czysty,
Osądź mię wedla niewinności mojej!
Złego złość zniszczy, a człowiek cnotliwy
Jest w opiece Twej, Boże sprawiedliwy!
Boże, przed którym tajne być nie mogą
Myśli człowiecze, w Twej stojąc obronie,
Przed żadną nigdy nie uciekę trwogą,
Bo szczyre serce w Twojej jest zasłonie.
O sprawiedliwy Sędzia, Ty każdego
Sprawnie oddzielasz wedla zasług jego.
Jesli się człowiek zły nie pohamuje,
Pan swój miecz ostry, Pan łuk nałożony
Na ręku trzyma i strzały gotuje
Śmiertelne. Zapadł w zazdrość człowiek plony,
Niesprawiedliwość nosi, kłam urodzi,
Dół pod nim kopa, a sam weń ugodzi.
Sam się upęta w chytrym sidle swoim;
Nań się obalą wszytki jego złości;
A ja, podparty miłosierdziem Twoim,
Prózen i troski, i niebezpieczności,
Sąd sprawiedliwy i Twe imię, Panie,
Wyznawać będę, póki dusze zstanie!

Moja cierpliwość
musi być pogodna i uśmiechnięta.
(św. Jana XXIII)

Jan Kochanowski

Cierpliwość - jakaż to piękna, ale jak trudna i rzadka cnota.
(św. Rafał Kalinowski)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Panie Jezu!
Na drogach życia stajemy nieraz bezbronni.
Niewiele potrzeba, by nas zranić.
Na swoją obronę mamy wtedy
tylko milczenie, a jak trudno milczeć.
Po naszej stronie walczy prawda,
a tak trudno czekać i okazać jej wierność.
Prosimy Cię, Chryste,
dotykaj naszych oczu,
abyśmy widzieli dobro w bliźnich.
Pomóż nam widzieć częściej
jasność, pokój i głębię Twojego piękna,
które obejmuje nas.
Prowadź nas, słodka Miłości,
prowadź nas zawsze naprzód
do jeszcze głębszego zrozumienia
Tajemnicy Eucharystii.

Bez cierpliwości nie możemy zostać świętymi.
(św. Jan Bosko)

Panie pomóż każdego dnia
powstawać z naszych upadków.
Byśmy uczyli się wytrwałości
od najmniejszych kroków. Amen.
Nasionko

Bóg cierpliwie znosi tyle grzechów na świecie,
to i my cierpliwie winniśmy znosić nasze krzyże.
(ks. Stanisław Jarzyna)

Cierpliwość jako owoc Ducha Świętego - to spokojne i pogodne znoszenie
różnego rodzaju cierpień fizycznych i moralnych z miłością Boga w sercu, z Nim
i dla Niego. Albo krócej: cierpliwość jest miłością Boga wśród przeciwności.
(Leon Walaszek SDB)

Modlitwa o cierpliwość
O miłosierny Odkupicielu
i nieskończenie cierpliwy Boże!
Jestem oszołomiony i zdumiony Twoją
niestrudzoną cierpliwością, z którą zawsze czekasz,
aż powrócimy do Ciebie.
Pomóż mi Cię naśladować i pozwól mi cierpliwie
wzrastać w przeciwnościach,
zgodnie z Twoją świętą wolą.
Ofiaruję Ci wszystkie moje cierpienia,
wewnętrzne i zewnętrzne, w tej intencji.
Wzmocnij moją słabość, umocnij moje
postanowienie, żebym zawsze był cierpliwy.
Wszystko to powierzam
Twojemu nieskończenie cierpliwemu sercu.

Jak niewiele potrzeba, żeby stracić cierpliwość!
( św. Teresa z Lisieux)

Czego w sobie lub innych poprawić nie możesz, znoś cierpliwie.
Gdy kilka razy upomniany nie poprawia się, nie spiesz się z nim,
lecz zostaw rzeczy Bogu i czasowi.
(Tomasz à Kempis)

Cierpliwość oddaje chwałę Bogu.
(św. Faustyna Kowalska)

Cierpliwość jest nieprzyjaciółką młodości,
a przyjaciółką starości.
(Ks. Stanisław Jarzyna)

Nie jest prawdziwie cierpliwym,
kto tylko tyle chce cierpieć, ile mu się podoba.
(Tomasz à Kempis)

Każdy ciężar łatwiej dźwigać,
gdy do niego dołożysz cierpliwości.
(Friedrich Logau)

Tylko kowal musi kuć gorące żelazo;
człowiek na zimno musi kuć swoją siłę
i w cierpliwości hartować.
(Władysław Reymont)

Najcięższe brzemię traci ze swej ciężkości,
Kiedy je człowiek znosi w cierpliwości.
(Dominik Rudnicki SJ)

Lecz choć zła dola dokuczy najciężej,
Mocna cierpliwość zawsze ją zwycięży.
(Elżbieta Drużbacka)

Trzeba cierpliwością zasługę sobie zaskarbić.
(św. Rafał Kalinowski)

Cierpliwość i pokora
to dwa klucze do serca Boga.
(św. Arnold Janssen)

To, co uświęca, to nie cierpienie, ale cierpliwość.
(św. Jan Bosko)

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

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

