Z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. [Ps 128 (127), 2]

Bądź zawsze czymś pożytecznym zajęty,
to nie będziesz miał czasu słuchać pokus diabelskich.
(św. Hieronim)

PSALM 31
In Te, Domine, speravi, non comfundar
W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony,
A ty nie daj, abych był kiedy zawstydzony!
Prze dobroć swoje racz mię z trudności wybawić,
Usłysz mój głos, a chciej mię na swobodzie stawić!
Weźmi mię w swą obronę, niezwalczony Panie,
A to za twardą skałę i zamek mi zstanie.
Tyś mój wał, Tyś mój zamek; a prze imię swoje
Prowadź mię i opatruj liche zdrowie moje!
Pomóż mi z sideł, które na mię zastawiła
Przeklęta zazdrość; Tyś jest wszytka moja siła.
W Twoje ręce poruczam żywot swój teskliwy;
Ty mię broń, jako zawżdy, Boże mój prawdziwy!
Przyjaciela ci ze mnie na wieki nie mają,
Którzy w rzeczach niepewnych pewności szukają.
Ja swą nadzieję kładę w Twej, Panie, litości,
A Ty mię zawżdy cieszyć raczysz w mej trudności.
Raczyłeś się użalić mego udręczenia,
Pomogłeś duszy mojej z ciężkiego trapienia.
Tyś mię z nieprzyjacielskich srogich rąk wybawił
I na miejscu przestronym nogi me postawił.

Żadna praca nie hańbi,
która się hańbą nie okrywa.
(Teofil Janicki)

Raczże się mnie użalić i dziś, wieczny Panie,
Bo w tych frasunkach moich ledwie że mię zstanie.
Wzrok-em stracił od płaczu, serce mi struchlało,
Młodość przed czasem zbiegła, sił w kościach nie zstało.
Śmieje się nieprzyjaciel, sąsiedzi się śmieją,
Powinowaci do mnie przystąpić nie śmieją,
Który zajźrzy, ucieka; rowniem tak wypłynął
Z ich pamięci, jakobych już na wieki zginął.
Jaki na śmieciach leży z domu wyrzucony
Wiotchy czyn, takem ja jest od ludzi wzgardzony.
Ci mię jawnie sromocą, drudzy się zmawiają,
Którym kształtem o zdrowie przyprawić mię mają.
A ja w tej wzgardzie ludzkiej i w tym strachu srogiem
Tobie ufam, o Panie, Tyś jest moim Bogiem.
W Twoje ręce są lata i bieg mego wieka,
Ty mię racz wyswobodzić z rąk złego człowieka!
Rozświeć swą dobrotliwą twarz nad sługą swoim,
Okaż swe miłosierdzie w tym ucisku moim.
Niechaj za to, Boże mój, wstydu nie odnoszę,
Że Cię w swych doległościach o ratunek proszę.
Niechaj się niepobożni ludzie zapałają,
Niechaj swego upadku niedługo czekają!
Bodaj usechł i upadł zły język wszeteczny,
Cnoty skaźca i dobrych nieprzyjaciel wieczny!
Jako wiele dóbr, Panie, które Ty gotujesz
Wiernym swoim i które tu już okazujesz;
Kryjesz je przy swej twarzy przed ludźmi srogimi,
Bierzesz je przed języki w dom swój wszetecznymi.

Jeśli praca cię przestrasza,
wspomnij na nagrodę.
(św. Augustyn)

Błogosławion bądź, Panie, któryś mię wybawił
Z mych trudności i w miejscu obronnym postawił.
Jaciem już był bez mała zwątpił w łasce Twojej.
Aleś Ty nie przebaczył przecie skargi mojej.
Wierni, Pana miłujcie; wierne Pan miłuje,
A z hardymi wedla ich pychy postępuje.
Bądźcie stali, którzyście w Panu położyli
Ufność swoje, a serca wasze On posili.
Jan Kochanowski

Bóg najwyższy gospodarz, stawił cię na łanie;
Pracuj na nim sumiennie, póki życia stanie.
(Wacław Potocki)

Pobożność, nauka i praca
od złego ludzi odwraca.
(Stanisław Jachowicz)

Boże, daj mi dzisiejszego dnia:
energię potrzebną do zmierzenia się z moją pracą,
wytrwałość potrzebną do tego,
żeby wykonywać ją dobrze,
samodyscyplinę, która pomoże mi pracować ciężko:
nawet jeśli nikt mojej pracy nie zobaczy,
nawet jeśli nikt mojej pracy nie pochwali,
nawet jeśli nikt mojej pracy nie uszanuje,
samodyscyplinę, która pozwoli mi wyprodukować
wszystko najlepiej jak potrafię,
uprzejmość, która pozwoli,
że będzie ze mną łatwo żyć i pracować.
Pomóż mi dzisiejszego dnia być otuchą dla smutnych.
Pomóż mi dzisiejszego dnia
być przyjacielem dla samotnych.
Pomóż mi dzisiejszego dnia
zachęcić tych, którzy są zniechęceni.
Pomóż mi dzisiejszego dnia
pomóc tym, którzy są w potrzebie.
Pomóż mi dzisiejszego dnia wzmocnić tych,
którzy są słabi.
Niech Twój Święty Duch doda mi
sił i odwagi przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Rozpocząć pracę ze znakiem krzyża,
to trudy ofiarować Bogu, a sukces ludziom.
(Teofil Janicki)

Dzielny mąż nie unika trudów i pracy.
(Seneka)

Modlitwa o dar pracy
Dobry Ojcze, Ty powiedziałeś, by człowiek czynił sobie ziemię
poddaną. Znasz moje serce, znasz moje pragnienia, znasz potrzeby
moje i moich najbliższych. Widzisz, że jestem bez pracy, że ta sytuacja mnie przytłacza, że stwarza konflikty i kolejne problemy. Tobie
chcę dać moje zdolności, chęci do pracy i zdrowie. Pokieruj moim
losem, dobry Ojcze, abym znalazł godną pracę, która pozwoli mi
zdobyć środki konieczne do utrzymania rodziny.
Święty Jan Paweł II mówił, że "praca ludzka jest uczestnictwem
w dziele Boga i winna przenikać także do zwykłych, codziennych
zajęć. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy zdobywają środki na
utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia,
by należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją
pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci i
osobistym wkładem przyczyniają się do tego, by w historii spełniał
się zamysł Boży".
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wrażliwego na
potrzeby innych, proszę Cię, Boże, o dar pracy, aby moje talenty nie
były zmarnowane, a moja rodzina nie cierpiała niedostatku. Naszą
przyszłość zawierzam Tobie. Amen.
Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Próżno kusi Boga, kto o bogactwo i szczęście prosi, a nie pracuje,
bo Bóg tych rzeczy bez pracy nie daje.
(ks. Piotr Skarga)

Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży.
Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca.
(Franciszek Karpiński)

Wszystko jest w rękach Boga,
ale Bóg patrzy łaskawiej na dłonie z odciskami.
(Teofil Janicki)

Pamiętaj! Na wielkość się haruje.
(Antoni Regulski)

Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się Twoje zamiary.
(Prz 16. 3)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. pw.

Muszla, która perły zrodzi, ma w sobie szum oceanu wieczności.
(Teofil Janicki)

Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń,
lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.
(Syr 11, 3)
)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Modlitwa przed pracą do św. Michała Archanioła

Nie można uciec od pracy,
która jest powołaniem.
(Julien Green)

zdjcie: Artur Nitecki

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła,
święty Michale Archaniele!
Oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem
Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża
i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając w miłości Jego wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg?
W imię Boga Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca,
z tego pomieszczenia, z tego budynku;
nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie
zamieszania do mojej / naszej pracy i naszych planów,
które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam
w Imię Jezusa Chrystusa i mocą Jego Najświętszej Krwi: oddalcie się i nie wracajcie więcej.
Amen
https://eprudnik.pl/modlitwa-przed-praca-do-sw-michala-archaniola/

Pielęgnuj ogród tak, jakbyś miał żyć wiecznie.
(William Kent)

Zawsze wykonuj jakąś pracę,
aby szatan nie znalazł cię bez zajęcia.
(św. Hieronim)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

Prawdziwe bogactwo tkwi w pracy.
(św. Jan XXIII)

Wydaje się nam, że to co robimy, jest tylko kroplą w morzu.
Ale morze byłoby mniejsze, gdyby tej kropli zabrakło.
(św. Teresa z Kalkuty)

zdj. pw (na budynkach Bytomiaz z ok. lat 30-tych XX wieku)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemię lekkie.
Mt 11, 28-30

Ta płaskorzeźba z żaglowcem wskazuje mi na fakt oddania do użytku Kanału Gliwickiego, który połączył
Górny Śląsk z Bałtykiem. Z tego też względu postawiono na gliwickim Rynku fontannę z Neptunem. (an)

zdj. tsw

Pszczoła jest przede wszystkim wzorem pracowitości. Jej praca jest ciężka, mozolna, pełna znoju i trudów,
ale wykonywana sumiennie, solidnie i systematycznie. Chociaż pszczoła jest małym zwierzęciem, potrafi
pokonywać wszelkie trudności, aby wykonywać swoje zadania. Wyjątkowa mądrość, jaką posiada, jest dla
niej niejako źródłem siły, która pozwala osiągnąć wspaniały owoc podejmowanej pracy, a w konsekwencji
cieszyć się szczególnym uznaniem u innych. [zob. stronę]

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

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

